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Morreu Veiga Simão
O único português que
foi ministro na ditadura e em democracia.
Em 1974 foi exonerado
durante o Gonçalvismo do cargo de embaixador de Portugal
na ONU e viveu alguns
anos em Fall River.
• 12

Festas do
Espírito Santo
na Flórida

St. Petersburg

As comunidades portuguesas na Flórida resultaram da f ixação de imigrantes da Nova Inglaterra
que gozam a reforma naquele estado e onde dinamizam festas idênticas às
que têm lugar em Fall River,
Newark e outras cidades
com portugueses. É o caso
das festas do Espírito Santo
que agora tiveram lugar nas
cidades de St. Petersburg e
West Palm Beach. • 07 e 14

Alberto Carvalho recebe prémio
das mãos de Barak Obama
Alberto M. Carvalho, superintendente escolar do
condado de Miami-Dade,
na Florida, foi homenageado dia 1 de maio pelo
presidente Barack Obama
e pela secretária de Educação, Arne Duncan, durante uma cerimónia realizada na Casa Branca e em
que lhe foi entregue o galardão de superintendente
escolar nacional do ano,
atribuído pela American
Association of School
Admnistrators.
• 03

Barack Obama e Alberto Carvalho

Descida do
desemprego
O desemprego nos
EUA caiu de 6,7% de
março para 6,3% em
abril, com a economia a
criar mais empregos do
que o previsto (288 mil).
A queda foi espetacular em abril, para o
seu nível mais baixo
desde setembro de
2008.
Os analistas estimavam uma taxa de desemprego em leve queda, da ordem de 6,6% e
a criação de 210.000
empregos e foram criados mais 78.000 empregos.

Aniversário da Associação de Veteranos das FAP de Taunton

A Associação de Veteranos das Forças Armadas Portuguesas, sediada em Taunton, assinalou o seu décimo
aniversário no passado dia 26 de abril, no Clube Ward Five, com um jantar em que participaram antigos
combatentes das guerras do Ultramar, familiares e amigos, e durante o qual teve lugar a cerimónia de entrega de
boinas aos novos membros.
West Palm Beach

Axis Advisors

GOLD STAR REALTY

Wealth
Management
Financial
Planning
Insurance
Planning
Daniel da Ponte

Advogada

CARDOSO TRAVEL

Gayle A. deMello
Madeira

AÇORES & MADEIRA

• Assuntos domésticos
• Acidentes de automóvel
• Acidentes de trabalho
• Defesa criminal
• Testamentos e Escrituras

11 a 23 de Julho
CALIFÓRNIA, UTAH E NEVADA
08 a 18 de Agosto

120 Ives St., Providence, RI

401-421-0111
TERRA SANTA

— Consulta inicial grátis —

President & Chief Compliance Officer

Guiomar Silveira

401-441-5111

508-998-1888

Taunton

Providence

508-828-2992 401-861-2444

16 a 26 de Setembro
• Cruzeiros • Passagens aéreas
• Excursões • Viagens de núpcias

www.cardosotravel.com
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AMARAL CENTRAL MARKET
872 Globe Street, Fall River, MA — Tel. 508-674-8042
Os melhores preços
A melhor variedade de produtos
Espaço moderno, funcional e higiénico
Amplo parque de estacionamento
Aberto diariamente das 8:00 da manhã às 7:30 da noite.
As sextas-feiras, das 8:00 da manhã às 8:30 da noite.
Sábado, 8:00 AM às 7:30 PM.
Domingos, das 7:00 da manhã
à 1:00 da tarde.

QUARTOS DE
GALINHA

T-BONE STEAK

$

6

BOLACHA
DE LEITE
CLASSIC

69

79
LB.

$

¢
LB.

CHEF BOYARDEE
Lata de 15 oz.
5 por

79

2

$
caixa

5

TOALHAS PAPEL
MARCAL 8 rolos

$

5

VINHO
CASAL
GARCIA

VINHO
QUINTA
DO CABRIZ

3 garrafas

2 gar. por

$

12

$

10

ÁGUA CASTELO

ÓLEO LA
SPAGNOLA

$

caixa

99

4

99

$

8

96 oz.

79

FEIJÃO
PROGRESSO
4 por

$

5

00

lata 19 oz.

MAXWELL
HOUSE

$

99

6

29 oz.

CERVEJA
SAGRES

POLVO

QUEIJO CASTELÕES

$

7

99

LB.

$

99 $

1

LB.

49

16

caixa

CERVEJA BUD
ou BUD LIGHT
24 PK. garrafa

$

16

49
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Angelina
Machado
Vítima de atropelamento
no passado dia 30 de abril,
em New Bedford, faleceu
Angelina (Cabral Andrade)
Machado, 85 anos. Filha de
Carlos F. e Deolinda Cabral
Andrade de Medeiros, ambos já falecidos, era viúva
de José Carreiro Machado.
Era natural da Feteira
Pequena, Nordeste, S. Miguel e residia em New Bedford desde 1977. Era paroquiana da igreja da Imaculada Conceição e trabalhou durante vários anos na
indústria têxtil, nas fábricas
Ronnie’s Mfg. e Justin
Clothing, até reformar-se.
Deixa dois filhos: Jorge
A. Carreiro e esposa Fátima e Larry A. Carreiro e
esposa Allison, ambos em
Acushnet; uma filha, Olinda
Machado Lima e marido
Eduardo, em Dartmouth;
uma enteada, Lucília M.
Pimentel e marido Alcides,
no Canadá; dois irmãos,
Noé F. Andrade, em New
Bedford e José C. Furtado,
em S. Miguel; três irmãs,

Hilda Lázaro, Teveta Furtado, ambas em New Bedford e Maria da Luz Andrade, no Brasil. Sobrevivemlhe ainda dois netos, Lucas
e Sofia; dois netos enteados, Adalberto e Cindy,
vários sobrinhos e sobrinhas. Era irmã de Tobias
Medeiros e de Carlos
Furtado, ambos já falecidos.
O seu funeral realizou-se
na passada segunda-feira,
com missa de corpo presente na igreja da Imaculada Conceição, em
New Bedford. O corpo foi
sepultado no Pine Grove
Cemetery, New Bedford.
As cerimónias fúnebres
estiveram a cargo da
Cabral Baylies SquareLamoureux Funeral Home,
de New Bedford.

Incêndio destrói restaurante
Mesa 21, em Fall River
O inquérito ainda não foi
dado como concluído, mas
os bombeiros de Fall River
consideram que o incêndio
que deflagrou sábado, às
6:30 da tarde, no restaurante Mesa 21, foi acidental
e provavelmente causado
por um recipiente de metal
cheio de brasas colocado
no exterior do restaurante.
Localizado em 21
Lindsey St., o restaurante
ficou totalmente envolto
em chamas em menos de
15 minutos. Quando os
alarmes de incêndio começaram a ouvir-se, decorria
uma festa de primeira
comunhão, com mais de 30
membros de uma família
portuguesa, no segundo
piso, mas toda a gente saiu
a tempo e não houve clientes ou empregados feridos.
Segundo o capitão Neil
Furtado, os bombeiros

descobriram no exterior,
junto à cozinha, um recipiente de metal com brasas
do forno de pizza e que
terão incendiado um contentor do lixo cujas chamas
se propagaram-se à estrutura e penetraram rapidamente em toda a construção.
Mesa 21 abriu em agosto
de 2007, é propriedade dos
irmãos Pete e Dan Sousa e
empregava 25 pessoas.
É um restaurante português, com prego no pão,
kale soup, bacalhau à Gomes Sá e outros pratos tradicionais portugueses nesta
região.
Os proprietários dizem
que tencionam reabrir
dentro de oito meses.

Alberto M. Carvalho,
superintendente escolar do
condado de Miami–Dade,
na Florida, foi homenageado dia 1 de maio pelo
presidente Barack Obama
e pela secretária de Educação, Arne Duncan, durante uma cerimónia realizada na Casa Branca e em
que lhe foi entregue o galardão de superintendente
escolar nacional do ano,
atribuído no início do ano
pela American Association
of School Admnistrators,
fundada em 1965 e da qual
fazem parte 13.000 administradores escolares.
Nascido em Lisboa há 49
anos, Carvalho imigrou
para os EUA em 1986, com
17 anos, fixando-se na Florida. Trabalhou e estudou,
pensando inicialmente seguir Medicina, mas acabou
por se tornar professor e
passou depois a gerir fundos escolares federais iniciando uma bem sucedida
carreira de administrador.
Em setembro de 2008,
Alberto Carvalho foi nomeado superintendente
escolar do condado de
Miami-Dade, o quarto maior do país, com 346.000
alunos e iniciou com sucesso uma reforma agora reconhecida nacionalmente
Sem precedentes, o programa escolar de MiamiDade é considerado um dos
melhores sistemas escolares urbanos do país e este
ano foi distinguido com
três prémios nacionais:
Prémio Broad de Educação
Urbana, Distrito Escolar do
Ano e, agora o prémio
nacional da AASA atribuído a Carvalho, que também
já tinha sido anteriormente
proclamado susperintendente escolar do ano na
Florida.
Além disso, foi nomeado
pela Scholastic Adminis-

PERITOS DE SEGURO SOCIAL
EM ASSUNTOS DE INVALIDEZ

Câmbio - Euro/Dólar*
30 abr: $1€ = $1.386USD
01maio: $1€ = $1.387USD
02maio: $1€ = $1.382USD
05maio: $1€ = $1.387USD
06maio: $1€ = $1.394USD
*às 4:00PM, EST

Maiza Silva • Timothy Pope, Esq. • Kelly Sousa

FURNITURE
149 County St., New Bedford
Seg.-Qua.: 10-7; Qui-Sexta 10-8; Sáb. 9-5:30
Aberto domingos: Meio-dia às 5:00 PM

508-994-1550
SM

MADEIRA
NEW YEAR’S
DECEMBER 26
www.silveiratravel.com

(508) 822-2433
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Alberto Carvalho recebe prémio das mãos de Obama
e poderá ser candidato a mayor de Miame-Dade

Falecimento

SILVEIRA TRAVEL

Comunidades

Falamos Português
No ta fala Creole de Cabo Verde
Hablamos Español

Fall River • Taunton • New Bedford • Brockton
• Providence • Lawrence

Joel H. Schwartz, P.C.
508-588-9490
Advogados

beiro, Gimenez deixa os
outros lançar a escada e até
talvez goste disso, o que
torna Alberto Carvalho um
“concorrente viável”, segundo o jornal.
O jornal refere precisamente que Carvalho, “foi
nomeado recentemente o
top administrador escolar
da nação pela Associação
de Superintendentes, é
ambicioso e suf icientemente inteligente para ver
a fraqueza na carteira
Gimenez”.
Alberto Carvalho com o presidente Barack Obama.

trator como um dos educadores The Five Fantástico e
eleito presidente da Associação dos Administradores Escolares Latinos.
Alberto Carvalho parece
vocacionado para uma carreira política e o jornal
“Miami Herald” considerao uma possível alternativa

ao atual mayor do condado
de Miami-Dade, o republicano Carlos A. Gimenez,
nascido em Havana. Para o
jornal, Gimenes, que foi
eleito numa eleição especial em 2011, deixou-se
tornar refém dos lóbis, em
especial os do urbanismo e
construção. Antigo bom-

“Miami Herald” apoia
declaradamente o superintendente escolar e diz
ainda: “Carvalho minimiza
os relatórios sobre a candidatura a cargos eletivos,
mas ele tem a visibilidade
pública para executar uma
campanha em todo o município e gostaríamos de o
saudar como um forte desafio ao nosso atual mayor”.

Comunidades
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Câmara dos Representantes de Mass.
aprova orçamento estadual de $36 biliões

“Taste of Southcoast 2014”
festival de gastronomia em New Bedford
Mais de vinte restaurantes desta região integram o festival de
gastronomia de New Bedford, que tem local no porto
da cidade (Pier 3) a fim de
competirem para os
prémios “People’s Choice”.
Trata-se da oitava edição
deste festival que se realiza
no domingo, 18 de maio e
que promete atrair ao local,
tal como em anos anteriores, algumas centenas de

✞
Falecimento

Nelson Jerónimo

pessoas, entre o meio-dia e
as 3:15 da tarde, seguindose entretenimento musical
com a Craig DeMelo Band.
A gastronomia portuguesa estará representada
por alguns conhecidos
restaurantes da área,
designadamente Tia Maria
European Café, Inner Bay
Restaurant, Trio Café
Lounge, Seafire Grillhouse
& Bar, entre muitos outros.
Haverá ainda pastelaria

Quarta-feira, 07 de maio de 2014

variada, cervejas e vinhos
e refrigerantes.
A Pier 3 está localizada
em 228 MacArthur Drive,
New Bedford. Parque de
estacionamento é grátis.
Bilhetes ao preço de $16,
se comprados antecipadamente, $18 à porta, $6
para crianças dos 6 aos 12
anos.
Crianças até aos 5 anos
de idade têm entrada
gratuita.

A Câmara dos Representantes de Massachusetts
aprovou recentemente o
orçamento estadual de
cerca de 36 biliões de
dólares para o novo ano fiscal, que tem início a 1 de
julho. Após três dias de debate, o orçamento foi
f inalmente aprovado a
semana passada pelo que
agora deverá requerer

aprovação por parte do
Senado de Massachusetts.
Rober DeLeo, presidente
da Câmara dos Representantes, afirmou que “o
orçamento era equilibrado
e fiscalmente prudente”,
mas também contém o que
designou de aumentos de
despesa específ icos em
certas áreas.
Durante o debate sobre o

orçamento, foram adicionadas verbas para o
Departamento de Crianças
e Famílias para assim
permitir a contratação de
mais assistentes sociais.
Foram ainda adicionadas
verbas para a educação
infantil e no combate ao
uso de substâncias de abuso. Este aumento não
contém novos impostos.

Banda de Santa Cecília
celebra dia das mães
A Banda de Santa Cecília, a mais nova filarmónica
portuguesa destas paragens, celebra este sábado, dia 10
de maio, o dia da mãe, com um jantar a ser servido na sua
sede em 293 Almond Street, Fall River, a partir das 7:00
da noite.
A ementa consta de caldo verde, bacalhau à Brás,
bifinhos com arroz e batata, 2 garrafas de vinho e 2 jarros
de soda por mesa, pastelaria variada e café.
Haverá música para dançar, teatro e algumas surpresas.
Admissão: $20.

Portuguese United for Education aceita
matrículas para 2014-2015
Faleceu subitamente dia
26 de abril, em Fall River,
de onde era natural, Nelson
S. Jerónimo, 42 anos. Filho
de Aníbal Jerónimo e da
falecida Wanda Jerónimo,
era irmão de Márcia Sousa
e cunhado de Serafim
Sousa. Deixa vários tios,
tias e primos.
O seu funeral realizou-se
ontem, terça-feira, com
missa de corpo presente na
igreja de Santo António de
Pádua, em Fall River. O
corpo foi sepultado no
Notre Dame Cemetery, Fall
River.

CODY& TOBIN
SUCATA DE FERRO
E METAIS
Canos de aço usados
— Compra e Venda —
516 Belleville Ave. - NB

999-6711
RECEBA O PORTUGUESE
TIMES EM SUA CASA
TODAS AS SEMANAS
FAZENDO UMA
ASSINATURA ANUAL.
PREENCHA O CUPÃO AO
LADO HOJE MESMO E
PASSA A RECEBER O

A Escola Portuguesa de New Bedford, Portuguese
United for Education, está a aceitar matrículas para o ano
letivo de 2014-2015.
Os interessados devem ligar para 508-997-8295 ou ainda
contactando o email: portugueseunited@gmail.com

Cabral Baylies
Square-Lamoureux
Funeral Home & Cremation Service
Oliver M. Cabral
Director

Tel. 508-996-2200
512 North Front Street
New Bedford, MA 02746
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Comandante Sardinha Monteiro
apresenta palestra sobre navio
Sagres na Old Dominion University

O Comandante Sardinha Monteiro (anterior
Comandante da “Sagres” e atualmente a prestar
serviço no comando NATO, em Norfolk, EUA)
proferiu uma palestra na Old Dominion University,
estado da Virginia, sobre o Navio-Escola Sagres,
no dia 29 de abril. A palestra intitulou-se “Tall Ship
Sagres: the World’s most beautiful Ship”, tendo
Sardinha Monteiro, posteriormente, oferecido um
livro sobre aquele navio à biblioteca da universidade.

Advogada

GAYLE A. deMELLO MADEIRA
• Assuntos domésticos
• Acidentes de automóvel*
• Acidentes de trabalho*
• Defesa criminal
• Testamentos e Escrituras
*Consulta inicial grátis

Taunton

Providence

508-828-2992

401-861-2444

Comunidades

05

Convívio de antigos seminaristas do Seminário Episcopal de Angra

Antigos seminaristas do Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo, Terceira, reuniram-se na tarde do passado
sábado, num animado convívio que constou de almoço no restaurante Inner Bay, em New Bedford. Depois de
refeição excelentemente confecionado e bem regada com belos vinhos portugueses, foram cantados temas do
cancioneiro popular, com José Carlos Rodrigues, antigo regente do famoso Orfeão Edmundo Machado Oliveira,
a orientar, com a ajuda de Onésimo Almeida, o “grupo coral” de 16 elementos presentes e com José Francisco
Costa a acompanhar no seu violão. Houve ainda solos de fado de Coimbra cantados por António Silva Cordeiro.
E na realidade tudo mudou quando as cordas vocais começaram a vibrar no ar. Depois da abertura com o
“Vamos beber, compadre”, Manuel Chaves foi perguntar aos outros clientes no restaurante se se importavam e
a reação foi logo: queremos mais! O serão durou até cerca das 4:00 da tarde, mas ainda houve um grupo que se
deslocou a casa de Manuel Chaves, em Bourne, Cape Cod e ali pela noite dentro cantaram-se algumas das mais
memoráveis músicas religiosas daqueles tempos do SEA - Tantum ergos, ladainhas, Te Deums, antífonas, com
passagens aldrabadas quando a memória ou a voz falhavam acusando sinais dos tempos que entretanto
passaram pelos antigos seminaristas. Participaram 16 seminaristas, na foto: Onésimo Almeida, José Carlos
Rodrigues, José Francisco Costa, Caetano Valadão Serpa, Anthony Serpa, António Cordeiro da Silva, Carlos
Oliveira, Eduardo Resendes André, Manuel Marcelino, Manuel Benevides, Francisco Resendes, José St. Pedro,
Manuel Braga Chaves, Mariano Alves, José Bairos e António Dias Chaves. O convívio tem vindo a realizar-se
nos últimos anos e no ar ficou a promessa de novo encontro para breve e possivelmente com maior aderência
de ex-alunos do SEA.

FESTAS DO SENHOR SANTO CRISTO DOS MILAGRES
IGREJA DE SANTO ANTÓNIO
400 Cardinal Medeiros Ave., Cambridge, Mass.

16, 17 e 18 de Maio
(Sexta, Sábado, Domingo)
SEXTA-FEIRA, 16 de Maio (6:30 PM-12 AM)
6:30 PM — Missa e sermão na igreja de Sto. António
— Dança no salão paroquial com o grupo PROMIX

SÁBADO, 17 de Maio (5 PM-12 AM)
5:00 PM — Mudança da imagem seguida de Missa
presidida pelo Rev. Juliano Ribeiro Almeida. Exposição do
Santíssimo Sacramento após a missa e Bênção às 9 PM.
— Dança e festa no salão paroquial com NÉLIA e conjunto

DOMINGO, 18 de Maio (12 PM-11 PM)
MEIO-DIA — Missa da festa presidida pelo Pe. Juliano
Ribeiro Almeida.
2 PM — Procissão
4:30 PM (após procissão) —Exposição do Santo Lenho,
Sermão pelo Rev. Juliano Ribeiro Almeida.
— Atuação do Rancho Folclórico Corações Lusíadas
— Concertos no salão paroquial com as Filarmónicas
de Santo António de Cambridge e Nossa Senhora da Luz
de Fall River

Nos dias
de festa
haverá
comida à
portuguesa
e americana,
arrematações,
rifa, bazar,
divertimentos
e as famosas
malassadas!
TODOS
SÃO BEM
VINDOS!!!

A comunidade é convidada
a tomar parte nestes festejos
em honra do Santo Cristo dos
Milagres da igreja de Santo
António Cambridge, Mass.

617.547.5593
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Tulare, Califórnia

Oitava gala anual da SOPAS
A associação estudantil SOPAS (Society of PortugueseAmerican Students) das três escolas secundárias de Tulare,
Califórnia, apresenta no domingo, 18 de maio, a oitava
gala anual dedicada a distinguir membros da comunidade
que se tenham diferenciado nos mais variados campos.
Daí que neste ano de 2014 o evento terá lugar no auditório
Tulare Community, adjacente à escola secundária Tulare
Union, seguindo-se um beberete oferecido pela associação
estudantil a todos os presentes. Toda a comunidade é
convidada a assistir a este evento em que são galardoadas
pessoas que têm servido a língua e a cultura portuguesas
nas mais variadas vertentes. A entrada é livre.
Este ano a iniciativa pretende celebrar o emigrante
português, o seu espírito empreendedor a sua coragem, a
sua dedicação.
Para além de vários alunos das três escolas secundárias,
que serão homenageados, serão distinguidos os seguintes
elementos da nossa comunidade:
Professora do Ano — Zilda Hilliard
Organização do Ano — Tulare-Angra Sister City
Foundation
Negócio do Ano — Tulare Locker Service
Leitaria do Ano — Manuel e Lina Borges
Honorária Luso-Americana do ano — Michele Borges
Voluntários do Ano — Victor e Mary Lawrence
Inspiração do Ano — Manuel do Canto
Artista do Ano- Paulo Serpa
SOPAS Portuguese-American Hall of Fame — Duarte
Silva, diretor executivo do World Language Project, na
Universidade Stanford, o qual tem contribuído imenso para
o ensino da língua e cultura portuguesas na Califórnia. O
ano passado, José Ávila, diretor e editor do Tribuna
Portuguesa, recebeu esta homenagem pela sua coragem e
dedicação em manter vivo o único jornal em língua portuguesa no estado da Califórnia.
Também neste ano de 2014 será entregue o quarto
“Remembrance Award” homenagem póstuma a alguém
da nossa comunidade que tenha contribuído para a mesma.
O segundo “Remembrance Award” será em memória de
um homem que muito marcou esta comunidade, particularmente no campo da tauromaquia, João Mendonça.

REBELLO
FUNERAL HOME
901 Broadway, E. Providence, RI 02914

(401) 434-7744 — (508) 336-7979
Falamos Português

Agência funerária com
propriedade e gerência
da FAMÍLIA REBELLO

DISTINGUIDA NACIONAL
COM O PRÉMIO DE EXCELÊNCIA

Desde 1924
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Nove acrobatas da trupe da família Medeiros feridas
num acidente no Dunkin’ Donuts Center em Providence
Nove acrobatas ficaram
feridas domingo de manhã
na queda da estrutura de
metal em que estavam suspensas durante a atuação do
Ringling Brothers and
Barnum & Bailey Circus
no Dunkin’ Donuts Center,
em Providence.
O acidente foi filmado
com os telemóveis por
muitos dos 3.900 espectadores, a maioria dos quais
crianças.
As acrobatas estavam
suspensas pelos cabelos
numa plataforma a 12
metros de altura, quando a
estrutura de metal cedeu e
foi atingir uma bailarina
que estava no solo. As luzes
do circo foram apagadas
após a queda para evitar
que as crianças vissem as
acrobatas feridas caídas no
chão.
As nove mulheres foram
levadas para hospitais de
Providence, uma está em
estado mais grave, mas
nenhuma corre risco de
vida, apenas muitos ossos
partidos.
O acidente ocorreu por
volta das 11:00 da manhã,
eram decorridos 45 minutos de espectáculo, quando
oito acrobatas estavam
suspensas pelos cabelos a
formar uma espécie de
candelabro humano. Poucos segundos antes caiu o
pano que mantinha as acrobatas escondidas do público e depois a estrutura
metálica na qual as artistas
estavam penduradas.
O circo estava em Providence desde sexta-feira
para a turné intitulada
Legends.
O espectáculo de domingo foi suspenso depois do
acidente e os outros dois
espectáculos marcados

Perry Funeral Home, Inc.
Serviço de conselhos em pré-arranjos
sem mais obrigações!
Contacte-nos para uma marcação

111 Dartmouth Street, New Bedford, MA

Tel. (508) 993-2921
William J. Perry

Directores e embalsamadores registados

Knight’s Quality
Auto Repair, Inc.
260 Linden St. (esquina das ruas Locust e Linden)
Fall River, MA 02720
Consertos eléctricos completos em automóveis
e camiões e ar condicionado
John H. Knight Jr. e a sua equipa de
técnicos estão completamente
treinados e aprovados pela ASE &
AAA Auto Repair and Road Service

508-676-9609 • 508-676-9826
MASS. INSPECTION STATION #4840
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Thomas H. Perry

enquanto ele atravessa um
fio da largura de um dedo.
Além do número da mota
com o marido, Viktoria
também se apresenta com
Widny Neves no número
das acrobacias suspensa
pelos cabelos, a nove
metros do chão, sendo que
em determinado momento
uma delas aguenta sozinha
o peso de três mulheres.
Widny é trapezista e
contorcionista desde os 13
anos. Tem diploma de
educação física e poderia
ser professora, mas prefere
o circo.

Uma das atuações da trupe da família Medeiros.

para domingo e os dois de
segunda-feira foram cancelados. A companhia já se
encontra em Hartford,
Connecticut, onde estreia
esta quinta-feira.
A trupe da família Medeiros é constituída por
artistas brasileiras e búlgaras, oito “hairialists” que
se apresentam em coreografia acrobática aérea,
enroladas em sedas e suspensas pelos cabelos a 12
metros de altura, num
número de arrepiar o
cabelo.
O número foi idealizado
pelo casal André e Viktoria
Medeiros. André, que
americanizou o nome para
Andrey, é brasileiro, de
uma família de artistas
circenses há quatro gerações.
É casado com Viktoriya,
ginasta búlgara que vive
desde 2001 nos Estados
Unidos, e têm um filho de
sete anos, Kristofer. Têm
casa na Florida, mas param
lá pouco, andam sempre
em digressão.
Para André Medeiros
circo é assunto familiar.
Desde os seis anos de idade, que ele e os seus nove

SÓ NA FLÓRIDA...
Se a Flórida está nos seus planos para viver ou
investir CONTATE-NOS HOJE:
Maria e Adelino Almeida
Maria: 856-364-8652
Adelino: 856-718-6065
Temos casas a preços nunca
vistos!!! Prometemos honestidade
e profissionalismo!

EXIT KING REALTY
1804 Tamiami Trail, Venice, FL 34293
email: mbalmeida@comcast.net

primos faziam números de
acrobacia no circo.
Apresentou-se na Europa
por quatro anos e retornou
aos Estados Unidos em
2003 para trabalhar em
vários circos. Num desses
circos, conheceu Viktoriya,
começaram a namorar e
casaram em 2004. O casamento foi sob uma grande
tenda de circo e, para
surpresa deles, receberam
como presente do dono do
circo todo o equipamento
necessário para realizar o
número da esfera da morte.
Após três meses de
treino, o casal começou a
apresentar o seu número no
globo da morte. A esposa
participa fazendo acrobacias numa barra de trapézio
anexada à moto de André,

Para a digressão do
Ringling, o casal Medeiros
contratou seis jovens, de
nacionalidade brasileira,
búlgara e ucraniana: Samantha Pitard, Viktorila
Liakhova, Dayana Costa,
Julissa Segrera, Stefany
Neves e Svitlana Balanicheva. São estas jovens,
Viktoria e Widny que ficaram feridas.
André, que é responsável
por cada detalhe dos números e por manter a trupe
segura em todas as apresentações, está a tentar perceber o que falhou domingo
em Providence. André foi
ouvido pelos investigadores. O acidente parece ter
sido provocado por um
fecho partido.
André já teve alta, mas as
mulheres continuam hospitalizadas e Viktoria Medeiros continuava em estado
considerado grave na segunda-feira, bem como
Stefany Neves, Dayana
Costa e Julissa Segrera. As
restantes, Samantha Pitard,
Svitlana Balanicheva, Viktorilla Liakhova e Widny
Neves, estão a recuperar.

FRANK
RIBEIRO
ADVOGADO
Defesa criminal
• Condução sob influência do álcool
• Posse e venda de drogas
• Violência doméstica
• Assalto
• Carta de condução suspensa

888 Purchase Street — Suite 311

New Bedford, MA 02740

Tel. 508-993-9400
Fax (508) 993-9404
Cell: (508) 951-7571
Antigo assistente do promotor de justiça
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Palm Coast, Flórida
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Festa do Espírito Santo em West Palm
Beach, Flórida

Jovem lusodescendente
em destaque
Nicole Prata, uma jovem lusodescendente e aluna do
10º ano (“sophomore”) do Matanzas High School, em
Palm Coast, Flórida, foi este ano a vencedora do quarto
concurso da capa do guia de votação.
Todos os anos os alunos dos liceus de Flagler County
são convidados a participar neste concurso.
A iniciativa proporciona aos estudantes uma boa
oportunidade para ganharem experiência enquanto os
professores lhes explicam a importância do processo
eleitoral e do voluntarismo cívico.
Nicole Prata recebeu um cheque no valor de $50 sendo
publicamente nomeada numa assembleia da sua escola.
Nicole, filha de Samuel e Paula Prata, de Palm Coast,
Flórida, é uma jovem bastante ativa na comunidade
portuguesa de Palm Coast: dança no rancho folclórico
Corações de Portugal e faz parte do Grupo da Juventude
do Portuguese American Cultural Center, que se tem
envolvido em atividades voluntárias de cariz humanitário,
como por exemplo na campanha Relay for Life, entre
outras.

Nicole Prata ladeada pelo professor da escola de Matanzas,
Pat Favale e Kimberle Weeks, “Flagler County Supervisor
of Elections”.

No West Palm Beach, sul
da Flórida, os portugueses
e seus descendentes,
embora não sejam muitos,
contudo aos poucos têm
vindo a formar a sua
comunidade, preservando e
cultivando os costumes e
tradições trazidos da terra
de origem.
Em 1981, um grupo de
portugueses fundaram um
clube, dando-lhe o nome de
Portuguese American
Cultural Society of Palm
Beach County, Flórida.
Desde então, a identidade
sócio-cultural, portuguesa
tem sido preservada, através de diversas atividades,
sociais e apoio a iniciativas
para manter as tradições
originais dos seus associados.
Hoje o Clube Português
do West Palm Beach é
considerado, por muitos,
como o melhor clube
português da Flórida.
Nos últimos três anos
têm chegado a estas
paragens um maior número
de açorianos, inicialmente
migrantes na Nova Inglaterra, e não só, muitos deles
aposentados, têm vindo a

Festa da Irmandade do Espírito Santo de West Palm Beach, Flórida, vendo-se na foto
a fundadora Maria de Fátima Chaves, Américo Martins, Dário Amaral, Lígia Amaral e
Filomena Teixeira. Os mordomos foram Carlos e Filomena Teixeira.

fixar residência, ou vivem
por aqui, os meses de
Inverno. Apelidados de
“Snow Birds”, refugiam-se
dos rigores invernais do
norte, no calor ameno da
Flórida.
Os açorianos têm sido,
através dos anos, pioneiros
que, espalhados pelo
mundo, levam na bagagem
a fé e a crença, inabalável,
ao Divino Espírito Santo.
Não fugindo à regra, os
açorianos do West Palm
Beach fundaram a sua
Irmandade em 2011, a

partir de uma ideia de
Maria de Fátima Chaves,
natural da ilha de Santa
Maria, Açores, anteriormente, residente em
Hudson, MA.
A festa do Divino Espírito Santo foi, como habitualmente, realizada este
ano no Clube Português,
PACS W.P.B., tendo como
presidente da Irmandade,
Lígia Amaral, e mordomos,
Carlos e Filomena Teixeira.
No domingo, 27 de abril,
tivemos a felicidade de
assistir a um pequeno mas

significativo Domingo de
Bodo, com missa celebrada
em português, coroação,
cortejo, sopas e carne
distribuídas gratuitamente
em louvor do Divino
Espírito Santo.
Foi muito agradável ver
uma comunidade portuguesa, pequena, sem rivalidades de regiões,
realizar uma bonita festa,
unida por uma tradição
com profundas raízes
açorianas.
Mário P Costa
West Palm Beach, Flórida

CARDOSO TRAVEL
TERRA SANTA

AÇORES E MADEIRA
11 a 23 de julho (13 dias )
S. MIGUEL (A Ilha Verde) 12 a 18 de julho:

Passagem de avião Boston/Açores/Madeira/Boston • Todas as transferências Aeroportos / Hotéis / Aeroportos
5 noites em hotel (4****) na Marginal de Ponta Delgada
SANTA MARIA: Viagem marítima à ILHA DO SOL incluindo volta à ilha em autocarro c/guia local, almoço e jantar incluídos.

Grandes Festas do Espírito Santo
Acompanhada pelo Rev. Joseph Escobar - Paróquia de N.ª S.ª do Rosário – Providence, RI
Excursões: SETE CIDADES e plantações de ananases, incluindo almoço tradicional; LAGOA DO FOGO E
FURNAS com almoço (cozido nas caldeiras); CONCELHO MAIS FLORIDO DA EUROPA com receção, cocktail de
boas vindas e almoço; Visita às plantações de chá. Destaques: miradouros do Pico de Ferro, o Pico do Carvão,
Vista do Rei, Escalvado, Lagoa do Fogo, Santa Iria, Nordeste.

MADEIRA (A Pérola do Atlântico) 18 a 23 de julho:
Excelente hotel (5*****) na cidade do Funchal; Excursão de dia inteiro à parte Oeste da ilha, incluindo almoço,
Excursão de dia inteiro à parte Este da ilha, incluindo almoço, Jantar com Show (danças folclóricas da Madeira) .
Destaques: Câmara de Lobos, Cabo Girão, Véu da Noiva , S. Vicente, Encumeada, Serra d’ Agua, Poiso, Pico do
Areeiro, Portela, Santana e casas típicas, Machico, a primeira capital da Ilha da Madeira, Camacha, centro de
artesanato de vime, visão noturna da bela cidade do Funchal
19 refeições:
(11 peq. almoços, 5 almoços
1 jantar c / show
mais 2 refeições de vôo)

CALIFÓRNIA, NEVADA E UTAH
— 08 a 18 de Agosto —

CALIFÓRNIA: 3 noites de hotel em Fremont. Tour de dia inteiro em S. Francisco, 1 noite em
Los Angeles, excursão em Hollywood, Beverly Hills, Oliveira St., Prismo Beach, Solvang. 2 noites
em San Diego, Mt. Soledad, Shelter Island, Cabrillo Park, Seaport Village, Coronado Island.

NEVADA: 3 noites na imcomparável Las Vegas, excursão noturna, “Hoover Dam”(maior
barragem dos EUA), fábrica de chocolates Ethel, Show incluído.
UTAH: 1 noite de hotel. Bryce Canyon National Park e coloridos monumentos monolíticos,
Zion National Park e suas majestosas formações rochosas.
Passagem aérea Boston/San Jose/Las Vegas/Boston • Acomodação em excelentes hotéis, jantar
com os cowboys (música popular), 10 pequenos almoços e 6 jantares.

120 IVES STREET, PROVIDENCE, RI

TEL. 401-421-0111 — Grátis: 1-888-874-7006
Para informações ou reservas:
E-mail: cardosotravel@aol.com
www.cardosotravel.com

16 a 26 de Setembro
Passagem aérea (Boston x Tel Aviv x Boston)
4 noites em Jerusalém, 3 noites no Mar da Galileia e 2 noites em Tel Aviv • 18 refeições
JERUSALÉM – Visita ao Monte das Oliveiras (Igreja de Todas as Nações e o Jardim Getsêmani –
onde Jesus e seus discípulos costumavam se encontrar), Bairro Cristão (Igreja de St. Anne, Via
Dolorosa, Igreja do Santo Sepulcro, etc.), Monte Sião (Igreja de São Pedro – onde Pedro negou
Jesus, a sala da Última Ceia e a Abadia da Dormição), Bairro Judeu (Muro das Lamentações, visita às
escavações da parede sul, Cidade de David de mais de 3.000 anos, etc.), Memorial do Holocausto,
Museu de Israel (onde poderá ver os Manuscritos do Mar Morto), Ein Karem (aldeia pitoresca e local
de nascimento de João Batista, Igreja da Visitação e a Igreja Ortodoxa Russa).
VISITA A BELÉM (Igreja da Natividade), paragem no Mar Morto para um “mergulho” nas águas
salgadas, visita ao Rio Jordão (local de batismo de Jesus), Monte das Bem-Aventuranças (local do
Sermão do Monte), visita a Cafarnaum (cidade onde Jesus fez muitos milagres), Betsaida (casa de
Pedro, André e Filipe), Ginosar (ver o barco de madeira que data do tempo de Jesus e que foi
descoberto na lama do Mar da Galiléia), Colinas de Golã e o Parque Nacional de Banias, passeio de
barco no Mar da Galiléia, Canaá (onde Jesus transformou água em vinho), Nazaré (cidade onde Jesus
passou sua infância), Acre, Muhraka (Mosteiro carmelita de Santo Elias), Parque Nacional de
Cesareia no Mediterrâneo (ruínas da antiga capital romana, onde Paulo foi preso), Jaffa e Tel Aviv.

Excursões de Final de Semana

Excursão de 1 dia

Washington

A melhor oferta para os seus
convidados de Portugal

24 a 26 de Maio
(Memorial Day)
2 noites em excelente hotel,
visita aos monumentos,
Cemitério de Arlington,
Mount Vernon, Air and
Space Museum, etc. guia
local bilingue, 3 refeições…

Montreal
e Quebec City
30 de Agosto
a 1 de Setembro
2 noites em bom hotel,
Tour em Montreal e
Quebec com guias locais
bilingues, 4 refeições…

Não perca a grande festa da comemoração dos

• New York City
05 de Julho
Estátua da Liberdade e
Museu da Imigração

•Lake Winnipsaukee (170 Ilhas)
02 de Agosto
Cuzeiro e almoço a bordo

•York (Maine)
e Hampton Beach (NH)
23 de Agosto

500 ANOS

2 suculentas lagostas por pessoa
e muito mais...

da elevação do Nordeste a Concelho

•Radio City Spectacular
Christmas Show

Partida 11 de Julho e regresso a 25 de Julho

15 de Nov. e 6 de Dez.
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Festival da Família na paróquia
de St. John Neuman, Lakeville
Realiza-se de 23 a 26 de maio, o Festival da Família da
paróquia de St. John Neuman, de Lakeville.
O festival, já na sua 30.ª edição, tem lugar no Cathedral
Camp, Long Pond, Route 18 (Middleboro Road), e atrai
habitualmente muitos portugueses residentes na região.
A tradicional Bênção das Motas realiza-se no sábado, 24
de maio, às 11:00 da manhã e em caso de chuva terá lugar
no domingo, dia e, que terá também lugar, às 2:00 da tarde,
o 24º Show de Carros Antigos.
Para mais informações, contactar a reitoria, 508-763-2240.

Patricia Haddad consegue fundos
para o Taunton State Hospital
A deputada estadual Patricia A. Haddad anunciou que a
Câmara de Deputados de Massachusetts aprovou, na sua
proposta do orçamento estadual para 2015, fundos que
possibilitam o funcionamento de pelo menos 45 camas no
Taunton State Hospital.
Trata-se de um hospital psquiátrico que o governador Deval
Patrick pretende fechar. Contudo, há vozes discordantes, uma
das quais Patricia Haddad, deputada de Somerset.
“Manter o Taunton State Hospital em funcionamento será
benéfico para os residentes dos condados de Bristol e Plymouth. Trata-se do único estabelecimento hospitalar do
género a sul de Boston e o seu encerramento prejudicará a
região, os pacientes e as suas famílias, para além de
representar, também, menos postos de trabalho na região”,
disse Haddad.
O governador Deval Patrick vem tentanbdo fechar o hospital de Taunton e transferir as suas operações para o Worcester Recovery Centery, segundo Haddad.

Imigrantes pressionam Obama
para limitar deportações
Dezenas de defensores da
imigração têm-se reunido
em cidades dos EUA num
esforço renovado para pressionar o presidente Barack
Obama a parar com as
deportações no país e Boston
foi uma dessas cidades.
Imigrantes ativistas e
familiares de imigrantes que
enfrentam a deportação concentaram-se em Boston num
protesto inserido na campanha nacional Not 1 More
Deportacion e pedindo ao
presidente Obama que tome
medidas administrativas
imediatas para refrear as
deportações.
Os manifestantes também
pressionaram a Legislatura
de Massachusetts para aprovar a Lei de Fideicomiso
vigente na California e em
Connecticut e que não permite às forças da ordem a
transferência dos detidos
para a custódia do ICE, o que
contribuiria para a redução
das deportações.
As organizações de imigrantes querem que Obama
emita uma ordem executiva
suspendendo as deportações
até a aprovação de uma
legislação de imigração
definitiva.
Calcula-se que em poucas
semanas o número de deportados durante a administração Obama atingirá dois
milhões e as organizações
apontam o efeito devastador
dessas deportações nas
famílias de imigrantes.
A Casa Branca diz que o
presidente não tem poderes
para suspender o programa,
mas recomendou ao secretário de Segurança Interna,
Jeh Johnson, que revisse as
práticas de aplicação para
ver se poderia ser aplicado

de forma mais “humana”
para reduzir a taxa de deportações de seu governo.
Numa entrevista à rede de
televisão ABC, Johnson,
confirmou que “há vários”
parlamentares de ambos os
lados do plenário que
apoiam a reforma imigratória, e que está “confiante de
que ela acontecerá”.
“Não posso lhe dizer
quando, mas mas há muito
apoio no Congresso, no
mundo dos negócios, nas
organizações de trabalho e,
segundo as pesquisas, é do
desejo da maioria do povo
americano. Acredito que vai
chegar o momento do Congresso agir”, concluiu.
Já depois desta entrevista,
o congressista republicano
John Boehner, líder da Câmara, af irmou que está
“determinado” a tratar a
reforma da imigração apesar
da relutância de muitos dos
seus colegas de partido
estarem relutantes em tratar
do assunto em ano de eleições e admitiu votar a reformar da imigração em junho
ou julho próximos.

Telexfree, empresa com sede em Massachusetts acusada de
fraude, pode ter lesado milhares de brasileiros e portugueses
A justiça dos Estados Unidos, e mais propriamente a
Securities and Exchange Commission no estado de
Massachusetts, determinou o congelamento dos bens do
grupo Telexfree, acusado de ser uma “pirâmide financeira
sofisticada” disfarçada de venda do serviço telefónico VoIP
e que se estendia desde Marlborough, em Massachusetts, ao
Brasil, Peru, República Dominicana, Portugal, África do Sul,
Uganda e Camboja.
O pedido foi feito pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), que considerou a Telexfree uma “máquina de fazer
dinheiro” operada por oito indivíduos, dos quais dois
brasileiros, que foram acusados de fraude pelas autoridades
estaduais e federais reguladoras de valores mobiliários.
Operando o serviço telefónico que as autoridades dizem
ser um golpe de marketing global, a Telexfree pode ter
recebido 1.100 milhões de dólares de todo o mundo, mas a
CVM só confirma a existência de 674 milhões e o desconhece
o paradeiro do restante dinheiro.
Em março, quando os agentes do FBI e do Departamento
de Segurança Interna entraram nos escritórios da Telexfree
em Marlborough, o diretor financeiro da empresa, Joseph
Artesanato, tentava sair com 38 milhões de dólares em
cheques bancários num saco. Os suspeitos foram também
acusados tentar desviar 70 milhões de dólares para contas
em Singapura e na República Domincana.
Em março a Telexfree foi acusada pelas investigações das
autoridades de Massachusetts de obrigar os promotores a
venderem pacotes VoIP para poderem receber os bónus
prometidos.
Muitos imigrantes de Massachusetts podem ter lesados
quando pensavam estar a fazer o negócio da sua vida. Os
jornais falam do pastor de uma igreja evangélica de Boston
que vendeu a casa para investir 200 mil dólares na TelexFree
e um estudante investiu 38 mil que amealhara para concluir
o curso de advogado.
A maioria dos lesados residem em East Boston, Boston,
Chelsea, Everett, Somerville, Lynn, Framingham, Milford,
Worcester, Lawrence e outras cidades de Massachusetts. Na
esperança de ganhar uns cobres, os promotores aliciavam
familiares e amigos, que por sua vez atraiam outras pessoas
e assim sucessivamente.
A TelexFree apresentava-se na rádio e na internet como
sendo “uma fabulosa oportunidade de negócio” que estava
“mudando a vida a milhões de pessoas em todo o mundo”.
Agora, muitos dos que investiram vivem no pesadelo de não
recuperar o dinheiro. Somente em Massachusetts, segundo
o secretário estadual William F. Galvin, as presumíveis
vítimas da Telexfree podem ter perdido 90 milhões. Nos
Estados Unidos, a empresa recebeu 300 milhões de dólares
de residentes em 21 estados, a maioria imigrantes do Brasil
e da República Dominicana.
São acusados de fraude James Matthew Merrill, Steve
Labriola e o brasileiro Carlos Wanzeler, fundadores da
Telexfree, e Joseph H. Craft, presidente financeiro do grupo.
Três promotores da empresa, o brasileiro Sanderley
Rodrigues, Randy Crosby e Faith Sloan, foram também
implicados. Em 2006, Rodrigues já tinha sido acusado de
defraudar imigrantes brasileiros na região de Framingham
com um esquema envolvendo cartões telefónicos pré-pagos.
Merrill, 52 anos, vive em Ashland. Wanzeler, 45 anos, vive
em Northborough e tem uma casa de férias em Boca Raton,
na Flórida, além de três casas no Brasil. Rodrigues, 42 anos,
vive em Davenport, Flórida. Wanzeler, que é natural de
Vitória, no Espírito Santo, veio para os Estados Unidos em
1988, com 19 anos. Durante o dia lavava pratos num
restaurante e à noite fazia limpezas no UMass Memorial
Medical Center. Um dia, em 1993, foi varrer o escritório de
Merril, que tinha e tem uma empresa de limpezas em Ashland,
e acabaram por ser sócios no negócio das limpezas.
A ideia do serviço telefónico surgiu quando Wanzeler se

Advogado

Joseph F. deMello
•Acidentes de trabalho*
•Acidentes de automóvel*
•Protecção de bens-“Nursing
Home”
•Divórcio
•Testamentos
* Consulta inicial grátis
O advogado que luta pelos
seus direitos
71 Main St., Taunton
508-824-9112
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1592 Acushnet Ave., New Bedford**
508-991-3311
* *Aberto aos sábados

171 Pleasant St., Fall River
508-676-1700

queixou a Merrill de que a sua conta de telefonemas para o
Brasil chegava a 400 dólares por mês e tinha que arranjar
algo mais barato. A procura levou-os a um equipamento
chamado WorldxChange que oferecia tarifas de longa
distância 50 a 70 por cento mais baixo do que as grandes
operadoras telefónicas.
Merrill e Wanzeler tornaram-se agentes da WorldxChange
e começaram apregoar baixo custo chamadas de longa
distância e a recrutar pessoas para venderem o produto para
amigos e familiares. Em poucos meses formaram uma rede
de milhares de vendedores e de utentes do serviço e acabaram
por criar a Telexfree em 2002 nos EUA.
A partir de 2002, o grupo lançou uma série de empresas e
começou a recompensar os investidores com bónus que
poderiam atingir até 250 por cento de juro.
Os problemas começaram no Brasil, onde a Telextree foi
um sucesso e é representada pela Ympactus Comercial,
propriedade de Carlos Roberto Costa, o diretor de marketing
do grupo nos EUA. Em junho de 2013, um juiz do Acre
mandou encerrar a operação da empresa no país
considerando-o um esquema de pirâmide. A Telexfree é
investigada no Brasil por suspeita de ser um esquema de
pirâmide financeira. No Brasil, estima-se que a Telexfree
tenha atraído cerca de um milhão de pessoas entre 2012,
quando começou a atuar, e junho de 2013, quando a justiça
brasileira começou a atuar.
O mês passado, a Telexfree LCC, filial da empresa em
Las Vegas, entrou com um pedido de concordata, também
referida como “recuperação judicial” no Tribunal de
Falências do estado de Nevada ao abrigo do Capítulo 11 da
lei de falências americana que dá oportunidade a uma
empresa com dif iculdades f inanceiras de continuar
funcionando normalmente, dando-lhe um tempo para chegar
a um acordo com seus credores. A dívida do negócio pode
chegar aos 500 milhões de dólares.
Além de Las Vegas, há outros dois pedidos de recuperação:
da Telexfree INC, em Massachusetts, sede do negócio, e da
Telexfree Financial, na Flórida.
O esquema fraudulento detetado pelas autoridades norteamericanas poderá lesar alguns dos chamados “divulgadores”
dos serviços Telexfree em Portugal, sobretudo na Madeira,
onde mais de 60% das pessoas terão posto anúncios na Internet e vendido pacotes de comunicações recebendo comissões.
A Telexfree conta com cerca de 40 mil aderentes na
Madeira. São pessoas que entraram naquilo a que chamam
“o negócio” com um investimento mínimo inicial de 1.035
euros, o montante para abertura de uma «conta», tendo como
única contrapartida que publicar anúncios diariamente na
internet.
O semanário Sol diz que os anúncios são tentadores:
“Ganhe, no mínimo, de 20 a 100 dólares por semana, sem
ter que convidar ninguém, sem ter que vender nada e no
conforto do seu lar”. Era assim que a Telexfree promovia o
seu negócio, cujos aderentes tinham apenas de copiar e colar
anúncios na internet, a troco de uma remuneração mínima
garantida. Depois, ganham comissões pelos aderentes que
recrutarem. “Na Madeira, onde o esquema começou há
alguns meses e em força, há milhares de pessoas convertidas
ao negócio - incluindo funcionários públicos, professores,
políticos, advogados, padres, militares e polícias. Uns
aproveitam para compor o ordenado, mas outros já fazem
disto a sua atividade principal e ganham milhares de euros
por mês”, escreve o Sol.
Segundo o jornal, “os aderentes da TelexFree denominamse “ivulgadores” e, muitos deles, os chamados team builder,
andam numa roda-viva de reuniões em cafés, hotéis e
conferências via Facebook, recrutando amigos e conhecidos
para investirem. A 20 de agosto último, um desses team
builders postou com satisfação na sua página na Internet que
a Madeira havia chegado a mais de 100 mil contas Telexfree”.
Deco e Polícia Judiciária aconselham prudência. Até agora
ainda não há nenhuma queixa ou investigação por causa de
esquemas em pirâmide, mas segundo foi apurado pelo fisco
português na região autónoma da Madeira o negócio atraiu
aproximadamente 41 mil pessoas, o que equivale a 16% da
população local, e teve uma movimentação de 55 milhões
de euros.

Manuel Rogers & Sons
Raymond R. Machado — Kenneth R. Machado

Planos funerários
pré-combinados
1521 North Main Street
Fall River, Mass.

Tel. (508) 672-3101
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Emeril Lagasse em Boston
Emeril Lagasse volta a Boston na qualidade de jurado
do concurso Top Chef, transmitido pela rede Bravo.
O concurso volta a ser apresentado por Padma Lakshimi,
Gail Simmons regressa como júri e Lagasse reforça a
equipa de jurados de que farão parte alguns conhecidos
cozinheiros de Boston e outras celebridades locais.
O concurso terá lugar esta primavera no centro de convenções de Boston e será transmitido no próximo outono.
Lagasse, o mais famoso telecozinheiro, nasceu em Fall
River e é filho da lusodescendente Hilda Medeiros.
Começou a sua vida trabalhando numa padaria portuguesa
(e tocava bateria na Banda Nossa Senhora da Luz).
Hoje é figura da televisão, tendo apresentado mais de
2.000 shows no Food Network. Presentemente, é
colaborador do programa Good Morning America, da
ABC, e apresenta os programas Emeril’s Florida, Fresh
Food Fast e The Originals with Emeril, no Cooking Channel. É também autor de 17 livros de culinária.
É proprietário de 13 restaurantes, incluindo três em New
Orleans, quatro em Las Vegas, dois em Orlando, três no
casino de Bethlehem, Pennsylvania e o mais recente em
Charlotte, North Caroline. Por qualquer razão, ainda não
abriu nenhum restaurante em Massachusetts, talvez esteja
à espera que os casinos abram.

BOULEVARD
FUNERAL HOME
Servindo a comunidade portuguesa
há mais de 60 anos
Michael J. da Silva

(508) 994-6272
— Serviços de cremação —
223 Ashley Blvd., New Bedford, MA

Nicole Pereira
é estudante
do ano
em Swansea
Brian McCann, diretor
da Joseph Case High
School, anunciou que Nicole Pereira é a estudante
do ano.
Nicole é aluna do ARCH,
programa para as crianças
com autismo e outras
dificuldades de aprendizagem.
“Nicole é uma inspiração
para mim, é uma heroina
para mim”, disse McCann
durante uma sessão do
Comité Escolar.
Nicole Pereira frequentou quatro anos o programa
ARCH e nos últimos três
anos tem trabalhado no
programa de cuidados
infantis da Hoyle Elementary School.
Após a graduação, Nicole Pereira pretende matricular-se no Bristol Community College e continuar
a sua formação na educação de jovens de cuidados infantis. Entretanto,
Nicole Pereira vai proferir
um discurso na cerimónia
de Memorial Day em
Swansea no dia 24 de maio,
um sábado, e na segundafeira participará na parada.
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Viagem de M. Teresa Paiva Weed
a Espanha pode ser investigada
A empresa GTECH, que
vende máquinas de lotaria
e jogo e tem contrato com
a lotaria estadual de Rhode
Island, foi um dos patrocinadores da viagem que a
presidente do Senado estadual, Maria Teresa PaivaWeed, e mais duas dezenas
de legisladores estaduais
fizeram o ano passado a
Madrid, Espanha.
Pelo menos uma dúzia de
empresas e associações
empresariais com lóbis na
Rhode Island State House
pagaram a viagem de cinco
dias que M. Teresa Paiva e
os seus colegas fizeram a
Espanha.
Paiva Weed divulgou a
viagem na sua declaração
f inanceira anual para a
Comissão de Ética esta-

dual, informando que o
Fórum dos Presidentes do
Senado tinha pago
$2.726.80 pela viagem
aérea, refeições e alojamento no Westin Palace
Hotel de quatro estrelas na
Plaza de las Cortes, em
Madrid. Mas não divulgou
a viagem na declaração de
impostos, dizendo ter-se
esquecido.
Teresa Paiva-Weed

John Marion, diretorexecutivo da Common
Cause Rhode Island, trouxe
a viagem a público “porque
os cidadãos têm o direito de
saber quem está pagando
viagens aos seus políticos”,
considerando certas organizações são uma forma
das empresas terem acesso
a membros da legislatura”.

A Comissão de Ética
também tem colocado
limites para as doações de
qualquer pessoa ou entidade com interesse financeiro direto numa decisão
que o funcionário público
esteja autorizado a fazer. O
limite é $25 por caso e $75
por ano.

António Cabral anuncia aprovação de fundos para
New Bedford na proposta de orçamento estadual
O deputado António
Cabral, de New Bedford,
anunciou a aprovação de
fundos para instituições de
New Bedford e propostos
por ele no orçamento
estadual de Massachusetts
para 2015, aprovado a
semana passada pela
Câmara de Deputados.

As instituições contempladas são o programa
juvenil do Dennison Memorial Center ($50.000);
programa juvenil do New
Bedford Festival Theatre
($15.000) e o teatro Zeiterion ($50.000).
Anteriormente, António
Cabral já tinha conseguido

a aprovação de $450.000
para o SMAST, programa
de estudos da UMass
Dartmouth sobre as espécies piscícolas no George
Bank.
O orçamento aprovado
na Câmara de Deputados
transita para o Senado
estadual.

Festas do Divino Espírito Santo 2014
CENTRO COMUNITÁRIO AMIGOS DA TERCEIRA
55 Memorial Drive, Pawtucket, RI

Tel. 401-722-2110
Promovido pelo Fundo de Caridade do G.A.T.

18 a 25 de maio, 2014
Domingo, 18 de maio

Sábado, 24 de maio

12:00 PM — Abertura do restaurante
2:00 PM — Pezinho do Bezerro com os cantadores:
Victor Santos, Macalado (S. Miguel), Helder Pereira
(Terceira) e Gilberto Sousa. Recitação do terço
Segunda-feira, 19 de maio - Quarta-feira, 21 de maio:
Recitação do Terço pelas 7:00 PM

10:30 AM — Bênção e distribuição de esmolas e
atribuição de ofertas a todos os benfeitores
6:30 PM — Jantar e gala do fado com fadistas vindos
da ilha Terceira; David Garcia, vindo da Califórnia
acompanhado pelos Irmãos Lima e António Martins.
Será atribuído o prémio “Nove Ilhas” a nove açorianos
da comunidade (bilhetes à venda).

Quinta-feira, 22 de maio
6:00 PM — Recitação do Terço, seguindo-se jantar de
ferçura e carne guisada oferecido a todos os presentes
e cantoria ao desafio e desgarrada.

Sexta-feira, 23 de maio
5:30 PM — Recitação do Terço, restaurante aberto e
espetáculo dançante com Manuel Cabral, vindo da
Califórnia. Entrada grátis.
A comunidade é convidada a tomar parte
nestes dias festivos

Domingo, 25 de maio
12:00 PM — Missa campal e coroação, seguindo-se
cortejo e distribuição do bodo de pão e vinho. Será
servido o jantar de função seguindo-se concerto pela
Banda Nova Aliança e atuação do Rancho Folclórico
de Santo António de Pawtucket
— Exposição de carros de bois de toldo
— Baile com Manuel Cabral
— Recitação do Terço e fogo de artifício
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Festival Português de Boston

Exposição de Fotografias “Aquedutos de Portugal”
No âmbito do Festival
Português de Boston será
inaugurada a exposição de
fotografia “Aquedutos de
Portugal”, de Pedro Inácio,
no próximo dia 8 de Maio,
pelas 07:00 da tarde, no
Metropolitan Waterworks
Museum - 2450 Beacon
Street, Boston (Reservoir,
Chestnut Hill).
A tradição de transportar
água para servir necessidades básicas e também
agrícolas em Portugal
remonta à época romana,
sendo em grande número
os aquedutos construídos
para esse efeito.
Os quinze exemplares
que foram escolhidos para
esta exposição forneciam
água a fortalezas, cidades,
universidades, mosteiros,
palácios, jardins e fábricas.

Na foto em cima, Aqueduto de Tomar e na foto em baixo Aqueduto da Vila do Conde.

da idade de ouro do
comércio em Portugal,
durante a união do país a
Espanha, de 1850 a 1640,
sob o domínio f ilipino.
Fazem parte, ainda, desta
exposição fotografias de
aquedutos do século XVIII,
incluindo do período
reformista levado a cabo
pelo Marquês de Pombal.

A exposição “Aquedutos
de Portugal”, no Metropolitan Waterworks Museum, patente ao público
até dia 31 de marco de
2015, está montada por
ordem cronológica e grande parte das fotografias
referem-se a exemplares
datados do Renascimento e

O evento, coordenado
por João Caixinha, Alberto
de Gala, Claudinor Salo-

Pedro Inácio, natural
de Lisboa, é o curador
do Museu da Água da
EPAL e vice-presidente da APOM - Associação Português de
Museologia. Em 1984,
começou os seus
primeiros trabalhos
em fotografia, tendo
realizado, em 2005, a
primeira a primeira
exposição individual

mão e Rodney Soares,
conta com o apoio do
Camões, Instituto da
Cooperação e da Língua,
I.P., SATA, EPAL, Museu
da Água (Lisboa), Consulado-Geral de Portugal
em Boston, Coordenação
do Ensino de Português nos
EUA e do Metropolitan
Waterworks Museum em
Boston.
“Aquedutos de Portugal”
foi montada inicialmente

no Museu do Pão, em
Seia. Tem, presentemente, várias exposições individuais e
coletivas em Portugal
e no estrangeiro (Espanha, Coréia do Sul
e Roménia), e o seu trabalho está representado em vários museus. Desde 2011 tem
apresentado em locais diversos a exposição “Aquedutos de
Portugal” (Faro, Évora, Oeiras, Tomar,
Elvas, Bucareste, Lisboa e Coimbra), chegando agora a vez dos
EUA, na cidade de
Boston.

no Museu da Água da
EPAL, em Lisboa, sob a
direção do seu curador
Pedro Inácio.
Este museu, inaugurado
em outubro de 1987, é
composto por quatro núcleos museológicos: o
Aqueduto das Águas Livres; o reservatório da Mãe
d’Água das Amoreiras; o
reservatório Patriarcal e a
Estação Elevatória a Vapor
dos Barbadinhos.

I’m Portuguese-American and I know It

Jovens luso-descendentes discutem herança portuguesa
A segunda edição da
Conferência da Juventude
Portuguesa, com o tema
“I’m Portuguese-American
and I know It”, realizou-se
sábado, dia 03 de maio, em
Boston.
“A verdade é que não
existem muitas oportunidades para os jovens da
comunidade luso-americana refletirem sobre temas
tão importantes como a
cultura portuguesa”, explicou uma das organizadoras, Anabela Quelha, à
agência Lusa, antes da
realização do encontro.
A ideia partiu da comissão organizadora do Festival Português de Boston,
que promove Portugal com
dezenas de eventos culturais, desportivos e religiosos entre os meses de
abril, maio e junho.
Anabela Quelha diz que,
além do fado e das tradições religiosas que os
jovens conhecem, “existe
também um Portugal
moderno e contemporâneo
que a nossa comunidade e
os nossos jovens muitas
vezes desconhecem.”
“Portugal mudou e não é
o que era nos anos 60 ou

70. Os jovens só conhecem
o que os pais e os avós lhes
transmitiram. Nós, agora,
temos a responsabilidade
de mostrar-lhes o que de
bom se faz em prol da
língua e da cultura portuguesa e as oportunidades
que existem”, explicou a
responsável.
No ano passado, antes da
primeira edição, a organização visitou escolas
comunitárias portuguesas,
universidades e escolas
públicas onde se ensina
Português e perguntou aos
jovens e professores os
temas que gostavam de ver
debatidos.
Anabela diz que esse
trabalho teve resultados e
que “a primeira edição foi
um sucesso.”
“Conseguimos aproximadamente 80 jovens de
diferentes faixas etárias,
compreendidas entre os 6 e
os 25 anos de idade, professores, encarregados de
educação e pais e voluntários”, disse a responsável.
“Os jovens tiveram oportunidade de ouvir jovens
como John Fonseca,
Raquel Silva e Daisy Cerqueira, três jovens luso

americanos que se destacam nas áreas da saúde,
marketing, segurança
social e justiça, que falaram
das mais-valias que a
língua e cultura portuguesas lhes trouxeram”,
explicou Anabela.
A edição deste ano foi
dividida em duas partes: a
primeira, de manhã, foi
dedicada às crianças e
jovens dos 6 aos 12 anos;
na parte da tarde, participaram os jovens a partir dos
13 anos, que refletiram
sobre as suas raízes, e
desenvolveram um plano
de ação.
Ao longo do dia, realizaram-se atividades ligadas à música, a apresentação de uma jovem da
Universidade de Massachusetts Lowell, um painel
de jovens que falaram
sobre a sua vida profissional e como as suas raízes
tiveram impacto, uma
apresentação sobre o folclore português e um
momento de troca de contactos entre os participantes.
“Temos a responsabili-

dade de ser a voz dos
jovens, para que não seja
mais um evento para
adultos, mas sim um lugar

para os jovens falarem,
refletirem e estarem à
vontade para analisar e
sugerir onde podemos

melhorar para divulgar a
nossa língua e a nossa
cultura”, salientou Anabela
Quelha.

ATENÇÃO!
Informa-se todos os empregados do RI Hospital
que o dr. Lemos e o dr. Santos oferecem o novo
plano “Davis Vision Eye Care”
Complexo exame à vista (inclui teste ao glaucoma e cataratas)
Lentes de Contacto (o que mais de moderno há no mercado)
Armações para óculos (mais de 700 estilos diferentes)
Lentes modernas e anti-reflexo (para uma vista perfeita)
Óculos de segurança para o trabalho
Os drs. Steven Santos e Leonel
Lemos têm o prazer de informar
que continuam a servir a
comunidade portuguesa nestes
dois locais:

EAST PROVIDENCE
FAMILY EYE CARE
250 Wampanoag Trail, East Bay Medical Center
East Providence, RI — (401) 435-5555

CUMBERLAND FAMILY EYE CARE
248 Broad St., Cumberland, RI — (401) 726-2929
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FELIZ DIA DA MÃE
O Dia da Mãe celebra-se este ano nos Estados
Unidos no dia 11. Esta comemoração tem origem
em 1904, quando Anna Jarvis, perdeu a sua mãe e
ficou muito triste. As suas amigas decidiram organizar uma festa em memória à sua mãe e Anna quis
que a festa fosse festejada para todas as mães,
vivas ou mortas. Em 1914, a data foi oficializada
pelo presidente Woodrow Wilson e passou e ser
celebrada no primeiro domingo de Maio.
Em Portugal a celebração aconteceu no passado
domingo, dia 04. O Dia da Mãe, como muitos se
recordam, era festejado no dia 8 de dezembro em
homenagem a Nossa Senhora da Conceição,
Padroeira de Portugal, no entanto, hoje em dia é
celebrado no primeiro domingo do mês de maio.
Este dia era já assinalado na Grécia Antiga e
estava ligado às comemorações primaveris, em
honra de Rhea, mulher de Cronos e Mãe dos
Deuses.
Em Roma, as festas do Dia da Mãe eram
dedicadas a Cybele, a Mãe dos Deuses romanos, e
as cerimónias em sua homenagem começaram por
volta de 250 anos antes do nascimento de Cristo.
Na Inglaterra, no século XVII, celebrava-se no 4º
Domingo de Quaresma um dia chamado “Domingo
da Mãe”, que homenageava todas as mães inglesas.

Palavras para a Minha Mãe
mãe, tenho pena. esperei sempre que
entendesses as palavras que nunca disse e
os gestos que nunca fiz.
sei hoje que apenas esperei, mãe, e esperar
não é suficiente.
pelas palavras que nunca disse, pelos gestos
que me pediste tanto e eu nunca fui capaz
de fazer, quero pedir-te desculpa, mãe, e sei
que pedir desculpa não é suficiente.
às vezes, quero dizer-te tantas coisas que
não consigo, a fotografia em que estou ao
teu colo é a fotografia mais bonita que
tenho, gosto de quando estás feliz.
lê isto: mãe, amo-te.
eu sei e tu sabes que poderei sempre fingir
que não escrevi estas palavras, sim, mãe,
hei-de fingir que não escrevi estas palavras,
e tu hás-de fingir que não as leste, somos
assim, mãe, mas eu sei e tu sabes.
José Luís Peixoto, in “A Casa, a Escuridão”

Sopa de Mexilhões, Salmão
e Vieiras*
Ingredientes: Para 4-6 pessoas
300 ml de vinho branco; 1 kg de mexilhões frescos,
lavados e sem barba (ponha de parte os abertos); 600 ml
de caldo de peixe; 12-14 fios de açafrão; 1 colher de chá
de páprica; 300 ml de natas; 50 g de manteiga; 25 g de
farinha; 625 g da parte da cauda de um salmão, sem pele,
sem espinhas e cortado em tiras finas; 4 vieiras cortadas e
com os «corais», cortados ao meio; uma mão-cheia de
endro fresco, picado; uma mão-cheia de salsa fresca, em
pedaços; 2 colheres de sopa de sumo de limão, coado; sal;
pimenta preta.
Confeção:
Ferva o vinho num tacho grande.
Junte os mexilhões, tape e deixe ferver durante cerca de
2 minutos, até as cascas abrirem.
Transfira para um recipiente e depois retire-lhes as
cascas, pondo de parte os que não tiverem abertos.
Côe o líquido por um passador fino para um tacho limpo
e junte o caldo, o açafrão e a paprica.
Deixe ferver, retire do calor, tape e deixe ficar durante
30 minutos. Misture as natas. Derreta a manteiga numa
grande caçarola pesada, depois retire-a do lume e misture
a farinha. Junte o caldo com as natas, gradualmente, a
princípio, mexendo até ficar homogéneo.
Deixe ferver, reduza o calor e coza em lume brando,
mexendo sempre, durante 4-5 minutos, e retire do lume.
Tempere e tape. Para servir, deixe ferver bem, mexendo.
Introduza o salmão e deixe cozer em lume brando
durante 2 minutos. Depois junte as vieiras e deixe cozer
em lume brando durante 2-3 minutos.
Adicione os mexilhões, o endro, a salsa e o sumo de
limão.
Aqueça durante 30 segundos e sirva.
*É uma sopa de peixe suculenta, mas de sabor requintado.
Se preferir, junte alguns mexilhões cozidos com a casca,
para enfeitar a sopa.

Coroa de Gambas à Marajá
Ingredientes:
600 g de gambas cozidas; 1 colher de (sopa) bem cheia
de margarina; 300 g de arroz.
Para o Molho: 1 colher (café) de açafrão das índias; 1
colher (sopa) de coentros picadinhos; sal e pimenta, ou
piri-piri, q.b.; 1 chávena (almoçadeira) de leite de coco; 1
colher (sopa) de margarina; 150 g de natas (1,5 dl); 1 colher
de (sopa) cheia de caril; 2 colheres (sopa) de polpa de
tomate; 1 colher (sopa) de farinha de trigo.
Confeção:

Frente

De:
Para:

Verso
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Menu Dia da Mãe

Para os mais novos: recorte, pinte, cole as
Coza o arroz em água temperada com sal, durante 15
duas metades uma na outra e ofereça à sua minutos, escorra-o e lave-o com jactos de água fria e
escorra-o muito bem.
mãe!
(pode colar em cartão/cartolina)

Especial Dia Mãe

Unte um tabuleiro com margarina e espalhe nele o arroz,
deite-lhe por cima pedacinhos de margarina, cubra com
folha de alumínio e leve ao forno a aquecer.
Prepare entretanto o molho.
Num tacho, leve ao lume a derreter a margarina, juntelhe a farinha, o caril e o açafrão, mexa com a colher de
pau, sobre o lume, até desfazer bem e junte logo o leite de
coco, aos poucos e mexendo continuamente; depois, junte
as natas e a polpa de tomate, mexa bem até levantar fervura,
rectifique o sal, tempere de picante ao seu gosto, junte as
gambas descascadas e deixe aquecer bem.
Por fim junte os coentros, misture e retire do lume.
Depois, é enformar o arroz quente em coroa e deitar as
gambas no centro.
Sirva quente.

Pernas de Peru com Amêijoas
à Moda da Minha Mãe
Ingredientes: Para 4-6 pessoas
4 pernas de peru pequenas; 3 hastes de orégãos frescos,
picados; 400 g de amêijoas frescas; 2 cebolas; 2 dentes de
alho; 2 tomates médios maduros; 1 colher de sopa de
tomate frito; 1 dl de azeite + ou -; 2 dl de vinho branco;

sal q.b.; pimenta branca
moída na altura q.b.; piripiri
q.b. (fac.); 2 colheres de
sopa de coentros frescos,
picados
Confeção:
Deixe as amêijoas de
molho em água com sal
durante 1 hora e 30
minutos.
Escorra-as e passe-as por várias águas para lavar, antes
de as cozinhar. Corte as pernas de peru em pedaços
pequenos, e tempere com sal, pimenta e os orégãos
picados. Tape a tigela com película aderente e deixe a tomar
gosto cerca de 1 hora. Pique as cebolas e os alhos.
Pele o tomate e corte-o em pedaços pequenos. Leve uma
caçarola ao lume com, o azeite cebolas e o alho. Deixe
refogar até a cebola ficar translúcida. Junte a carne de
peru e deixe alourar, mexendo com a colher de pau de vez
em quando. Refresque com o vinho branco. Junte o tomate
e o tomate frito. Cubra com água ou caldo, mexa com a
colher de pau, tape a caçarola e deixe cozer 35 minutos. A
10 minutos do termo da cozedura, junte as amêijoa, deixe
acabar de cozer e abrir as amêijoas. Sirva polvilhado com
os coentros.
Acompanhe com puré de batata ou arroz branco ou
batatas fritas.

Bolo para a Mãe
Ingredientes:
Para o bolo: 6 ovos inteiros; 240 g de açúcar; 38 g de
óleo; 60 g de chocolate em pó; 180 g de farinha de trigo;
1 colher de sopa rasa de fermento em pó;
Para o recheio das amoras: 1 frasco de doce de amoras;
2 colheres de sopa de licor de amoras
Para o recheio de chocolate: 500 g de Chocolate para
culinária meio amargo picado; 300 ml de natas para bater;
150 g de manteiga sem sal; 1 chávena de chá de leite
condensado cozido
Para a calda: 6 colheres de sopa de açúcar; 2 dl de água;
casca de 1 maçã; casca de 1 laranja; 2 colheres de sopa de
licor de amoras
Para a decoração: raspas de chocolate q.b.
Confeção
O bolo: bata os ovos com o açúcar por 10 minutos na
velocidade máxima da batedeira eléctrica.
Enquanto isso, leve ao lume brando 1 dl de água morna,
o óleo e o chocolate em pó. Misture bem até que o
chocolate esteja dissolvido. Retire do lume e acrescente
aos ovos, alternando com a farinha de trigo. Por último,
misture o fermento em pó. Deite a massa numa forma lisa
redonda com 27 cm de diâmetro, untada e polvilhada com
farinha. Leve a cozer em forno previamente aquecido a
(180ºC), por cerca de 35 minutos (convém verificar se
está cozido.
Recheio de amoras: Deite o doce de amoras numa taça,
misture bem o licor de amoras.
Reserve.
O recheio de chocolate: Derreta o chocolate com as natas
em banho-maria.
Mexa até que o chocolate esteja totalmente derretido.
Retire do lume e deixe arrefecer.
Bata na batedeira a manteiga até que ela fique branca,
junte leite condensado cozido e continue a bater até obter
um creme homogéneo. Misture ao creme de chocolate e
misture bem.
A calda: Leve ao lume 2 dl de água, o açúcar, a casca da
maçã e a casca de laranja. Deixe ferver por 5 minutos.
Desligue o lume e junte o licor.
Montar o bolo: Divida a massa em 3 discos.
Acomode um dosa discos no prato em que for servir,
regue com calda. Espalhe um pouco do recheio de
chocolate, repita o processo com outra parte do bolo,
distribua o recheio de amoras. Termine com o bolo, regue
com o restante da calda , cubra a superfície e laterais do
bolo com o creme de chocolate restante.
Com o auxílio de um saco de pasteleiro e bico rosetas
pequenas, finalize a decoração. Decore com raspas de
chocolate.
Leve ao frigorífico até o momento de servir.

12

Portuguese Beat

PORTUGUESE TIMES

Quarta-feira, 07 de maio de 2014

Memória de Veiga Simão
José Veiga Simão morreu dia 3 de maio num hospital
de Lisboa, vítima de cancro. Tinha 85 anos. Nasceu
na Guarda em 1929, licenciou-se em Ciências FísicoQuímica pela Universidade de Coimbra (1951) e
doutorou-se em Física Nuclear na Universidade de
Cambridge, Inglaterra (1957).
Com apenas 31 anos, já era professor catedrático na
Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra,
mas a política acabou por afastá-lo da carreira docente
quando foi mandado por Salazar para Moçambique a
fim de fundar a Universidade de Lourenço Marques,
de que viria a ser reitor e que foi praticamente criação
sua. A cidade chama-se hoje Maputo e a universidade
tem o nome de Eduardo Mondlane, o primeiro líder
nacionalista, mas já depois da independência reconheceu a paternidade do antigo reitor proclamandoo doutor honoris causa.
Conheci Veiga Simão em 1963, num voo da TAP
para Luanda e que, por sinal, foi a primeira vez que
viajei a jato, no avião francês Caravelle que a trans-

EXPRESSAMENDES
Eurico Mendes

portadora portuguesa teve que comprar quando foi
impedida de sobrevoar a maioria dos países africanos.
Eu era militar, mais preocupado com as emboscadas
nas picadas do Quitexe do que com a universidade
de que ele falou durante a viagem e onde deixou obra.
João de Deus Pinheiro, ex-ministro dos Negócios
Estrangeiros, lembrou que Veiga Simão tomou nessa
altura a decisão política de promover doutoramentos
em Inglaterra, pois em Portugal demoravam muito
tempo e foi a primeira de muitas medidas políticas
que tomou a partir de 1970, quando Marcello Caetano
o chamou a substituir José Hermano Saraiva como
ministro da Educação: iniciou o ensino misto no
primário e alargou a escolaridade obrigatória e gratuita
para oito anos. Infelizmente, seria mais lembrado por
ter mandado colocar vigilantes em algumas faculdades
da Universidade de Lisboa, os chamados “gorilas”.
Mais tarde, numa entrevista, Veiga Simão classificaria essas medidas de “pequenas revoluções antes
da revolução”. Referia-se ao 25 de Abril de 1974, o
golpe que derrubou o governo de que fazia parte
Caetano.
Documentos do Departamento de Estado divulgados
anos mais tarde revelaram que, depois da malograda
revolta de 16 de Março de 1974 de oficiais do Regimento de Infantaria 5, aquartelado nas Caldas da
Rainha e no meio dos rumores sobre a possibilidade
de um golpe de direita liderado pelo general Kaulza
de Arriaga, Veiga Simão almoçou no dia 2 de abril de
1974 com o número dois da embaixada dos Estados
Unidos, Richard Post, tentando persuadi-lo de que
Marcello era pressionado pelo presidente Américo
Tomás e a ala mais à direita do regime, mas o apoio de
Washington poderia convencê-lo a aceitar uma solução
política na guerra colonial, conforme explicou o
embaixador Stuart Scott num telegrama enviado dias
depois para o secretário de Estado Henry Kissinger.
Contudo, Kissinger duvidou que um apoio às teses de
Spínola contribuíssem “para uma política mais
flexível de Portugal em África”, conforme disse num
telegrama enviado ao embaixador em 20 de abril de
1974, cinco dias antes do golpe militar que derrubou
o regime.

Recusou chefiar o governo
Veiga Simão era o membro do governo de Caetano
melhor relacionado com António de Spínola desde
os tempos em que o general era governor da Guiné e
apoiava as teses do seu livro “Portugal e o Futuro”.
Após o golpe, Spínola foi escolhido pela Junta de
Salvação Nacional para exercer o cargo de presidente
da República e a primeira pessoa que convidou para
chefiar o primeiro governo saído da revolução, o então
designado I Governo Provisório, foi Veiga Simão, que
recusou.
“Não havia condições éticas, nem políticas, para ser
primeiro-ministro”, disse Veiga Simão, e, perante a

sua recusa, Spínola recorreu ao advogado Adelino
Palma Carlos, enquanto Veiga Simão foi nomeado
embaixador de Portugal nas Nações Unidas, cargo que
ocupou entre 1974 e 1975 e do qual foi demitido pelo
primeiro-ministro que sucedeu a Palma Carlos, o general
Vasco Gonçalves, durante o crítico período do chamado
Verão Quente.
Foi o período em que, por entre efervescente agitação
popular e alguma desordem, quadros militares e grupos
de esquerda conduziam o processo político do pós 25
de Abril “rumo ao socialismo”, com a nacionalização
dos bancos e seguradoras e a reforma agrária no Alentejo.
No dia 11 de agosto de 1975, a edição europeia da
revista norte-americana Time publicou as fotografias de
Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Gonçalves e Costa
Gomes com uma foice e um martelo em fundo e o
seguinte título em letras garrafais: “Lisbon’s Troika - Red
Threat in Portugal”.
Falou-se nessa altura na possibilidade dos marines
invadirem Portugal. O Camarada Vasco aguentou até
ao 5º Governo Provisório, mas acabou por cair a 19 de
setembro de 1975 e foi substituído pelo almirante
Pinheiro de Azevedo.

Os anos de Fall River
Corrido da embaixada em 1975, Veiga Simão decidiu
permanecer nos Estados Unidos e tornou-se visiting
fellow (professor convidado) da Universidade de Yale,
em New Haven, e do Lesley College, em Cambridge (que
o distinguiria mais tarde com um doutoramento honoris
causa) e diretor da Portuguese Heritage Foundation,
razão da fixação em Fall River. Na altura, o Jornal de
Fall River saiu-se com a piada de que, depois do Veiga
Simão para o museu, iriam contratar Caetano para o
bilingue.
A fundação propunha-se criar um museu e centro
cultural português no histórico Academy Building, na
South Main Street, a que aderiram personalidades como
o senador federal Claiborne Pell e o empresário
português Joseph Fernandes, que foi um generoso
contribuinte.
Aqueles dias do chamado Verão Quente foram animados na nossa comunidade, os políticos portugueses
começaram a aparecer por cá. Lembro-me de ver
Francisco Sá Carneiro e Mota Amaral na UMass
Dartmouth, que então se chamava SMU, anunciando a
criação do Partido Social Democrata, que então se
chamava Partido Popular Democrático. Veiga Simão
estava na assistência.
Na Académica de Fall River realizou-se o primeiro
de muitos comícios da Frente de Libertação dos Açores,
o movimento nacionalista açoriano criado a 8 de abril
de 1975 pela burguesia da ilha de São Miguel receosa
de uma possível nacionalização das suas terras, à semelhança do que acontecia em Portugal continental. O
comício teve direito a reportagem do programa 60
Minutes da CBS.
Naquele tempo, eu trabalhava no Jornal de Fall River,
que era na Columbia Street, e de vez em quando Veiga
Simão aparecia por lá para irmos almoçar ao restaurante
Sagres. Duas ou três vezes convidou-me para ir a sua
casa comer uma sardinhada.
Tinha a família em Portugal, não gostava de comer
sozinho e uma das suas companhias de almoço também
costumava ser José de Almeida, o rosto da FLA.
Quando foi ministro da Educação, Veiga Simão tinha
nomeado Almeida diretor da escola técnica de Viana
do Castelo. Almeida cairia nas graças de Marcello
Caetano, que o escolheu para deputado da Ação

Nacional Popular à Assembleia Nacional. Mas ao
contrário de outros antigos deputados, caso de Mota
Amaral, que se diz ter sido autor do programa da FLA
e, contudo, chegou a presidente da Assembleia da
República, Almeida deixou os Açores duas semanas
depois do 25 de Abril e veio para os Estados Unidos
procurar apoios à causa nacionalista.
Jean Denis Raingeard de la Bletiere, francês que foi
adepto da causa independentista açoriana e que se
intitula como “o principal conselheiro” da FLA diz
que durante o ano de 1975, Veiga Simão “terá sido
um dos contatos privilegiados da FLA”.
Não sei se seriam contatos privilegiados, mas
quando José Almeida decidiu regressar aos Açores e
à atividade de professor, Veiga Simão foi intermediário
nas conversações com os militares do MFA, nomeadamente um tal capitão Caçorino.
Um dia, num dos nossos almoços, Veiga Simão deume conta do projeto de publicação do jornal República
nos Estados Unidos e fazê-lo circular pelas comunidades portuguesas se porventura, como se receava
no Verão Quente, Portugal viesse a tornar-se uma Cuba
da Europa.
Fundado em 1911, o República foi um vespertino
lisboeta que se evidenciou na luta possível contra a
ditadura salazarista. O jornal era afeto ao PS, Mário
Soares e Gustavo Soromenho eram colaboradores, o
diretor era Raul Rego, um dos fundadores do partido
e da equipa redatorial faziam parte Mário Mesquita,
Arons de Carvalho, Jaime Gama, António Reis e Álvaro
Guerra, entre outros.
Em maio de 1975, o pessoal gráfico afeto ao PCP
decidiu ocupar as instalações com consentimento dos
militares e o caso tornou-se notícia internacional.
Nessa altura, os dirigentes do PS terão encarado
publicar o jornal nos Estados Unidos e admitiu-se
mesmo a hipótese de Raul Rego vir para cá.
Aparentemente, Veiga Simão estaria encarregado de
fazer andar o projeto e convidou-me a aderir ao
República made in USA, o que teria sido giro. Mas o
PS optou por lançar um novo jornal em Lisboa em
agosto de 1975, A Luta, que não lutou muito diga-se
de passagem.
O República, que resistiu a 50 anos de ditadura, não
voltou a ser publicado em democracia.
Decidi trocar o Jornal de Fall River pelo recém
lançado Azorean Times, que se publicava em Bristol
e, deixando Fall River, deixei de privar com Veiga
Simão, que em 1978 regressou a Portugal para tornarse professor catedrático da Universidade da Beira
Interior e presidir ao Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, cargo que exerce até
1983. Neste mesmo ano, volta à vida política pelas
mãos do PS, ao ser eleito deputado pelo distrito da
Guarda. Voltou também ao governo em 1983, tornando-se o único ministro da ditadura e da democracia: foi ministro da Indústria e Energia até 1985,
quando Mário Soares era primeiro-ministro; em1997,
voltou a fazer parte de um governo presidido por
António Guterres, desta vez para a pasta da Defesa
Nacional, onde permaneceu até 1999.
Visto como o “comunista do regime” pelos seus
pares no governo de Marcello Caetano, Veiga Simão
passou a ser o “homem de antigamente” nos governos
socialistas em que foi ministro depois do 25 de Abril.
Em qualquer dos casos, procurou servir.
Em 2001, numa entrevista ao jornal Público, quando
lhe perguntaram se era de esquerda, respondeu que
tinha “grandes preocupações com a igualdade de
oportunidades e com a injustiça social e se ser da
esquerda era “independência de pensamento” e
“capacidade individual”, então via-se como tal.
Homem de “inteligência brilhante” e que, “de forma
lúcida e clarividente”, interveio na vida pública
portuguesa “ao longo de décadas”, disse o presidente
Cavaco Silva.
Em 2003, juntamente com Soares, Saramago e
outros, subscreveu um manifesto contra a guerra do
Iraque e que rejeitou a participação de Portugal na
“preparação de ações contra países terceiros sem a
autorização prévia da Assembleia da República e sem
mandato do Conselho de Segurança das Nações
Unidas”.
Há dois meses, já gravemente doente, Veiga Simão
foi um dos 60 subscritores de um “Manifesto pela Democratização do Regime”, que defende uma profunda
renovação do sistema político português porque,
segundo disse, “os partidos políticos, os que exercem
o poder, evoluiram para uma agência de emprego e
não para escolas de formação cívica”.
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Festa do Espírito Santo em St. Petersburg, Flórida
A Portuguese American
Suncoast Association
(PASA), de St. Petersburg,
Flórida, celebrou no último
fim de semana de abril, e
pela oitava vez, a festa do
Divino Espírito Santo.
A festa constou de jantar
e baile no sábado, abrilhantado por Armando
Santos e pelo consagrado
artista português, Clemente.
No domingo, o padre,
Manuel Pereira, do Santuário de La Salette,
Attleboro, celebrou a missa
no salão do clube, convidando todos a partilhar na
graça e misericórdia do
Divino Espírito Santo,
nesta oitava da Páscoa

Armando Santos abrilhantou a tarde bem
animada e durante a qual
exibiu-se o rancho da casa,
liderado pelos jovens
Nicole Hulse, Melianie
Diaz e Kevin Matos, sendo
muito aplaudidos pelos
presentes.

Para o próximo ano a
festa promete ter a mesma
animação e envolvência e
cujos mordomos serão
Jorge e Maggie Chaves
(imperadores).
O presidente e vicepresidente da PASA, Rui
Correia e Rosalina Rebelo,

resptivamente, bem como
toda a direção, e ainda os
mordomos, agradecem o
apoio de inúmeros
voluntários que contribuiram para o sucesso
desta festa do Divino
Espírito Santo, bem como
a todos que participaram.

A juventude do Rancho Folclórico Português de St. Petersburg, que mantém
com grande entusiasmo os costumes e tradições da terra dos seus pais e
avós, foi muito aplaudida durante a sua exibição nas festas do Divino Espírito
Santo daquela localidade da Flórida.

Na foto ao cimo, José
e Theresa Ponte,
mordomos da festa
doDivino Espírito
Santo do Portuguese
American Suncoast
Association, de St.
Peterburg, Flórida. Na
foto acima, aspeto do
cortejo.
Na foto ao lado e
abaixo, momentos da
coroação pelo padre
Manuel Pereira, do
Santuário de La
Salette, Attleboro e
que celebrou missa.

(primeiro domingo após a
Páscoa), Domingo da
Divina Misericórdia, após
o que se seguiu a coroação
dos mordomos, o casal José
e Theresa Ponte.
Seguiu-se o cortejo em
volta da sede com a
participação de todos os
presentes. As tradicionais
sopas do Espírito Santo,
confecionados por Davide
Janeiro, saciaram todos os
presentes, alguns dos quais
comparecendo
pela
primeira vez. A tradicional
massa e pudim de arroz
complementou
esta
refeição ritual.
Os mais jovens divertiram-se na compra de rifas
e os adultos participaram
com grande interesse no
leilão muito animado,
dirigido por João Correia.
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ABRANTES. Jornalista Adelino Gomes apresenta o seu
livro “Rapazes dos Tanques”, com fotos de Alfredo Cunha,
no âmbito do ciclo de conferências “Democracia e
Participação - Jornalismo e Liberdades”, na Biblioteca
Municipal António Botto, para apresentar o seu livro “Os
Rapazes dos Tanques”, com fotos de Alfredo Cunha. Adelino
Gomes, que em 1974 esteve no terreno da revolução como
repórter da Rádio Renascença, trabalhou na rádio, em
televisão, em jornais e revistas. Tornou-se comendador da
Ordem do Infante D. Henrique em 199 e foi distinguido ainda
com o “Prémio Prestígio do Clube dos Jornalistas”. Passou
também pelo Rádio Clube Português, pela rádio Deutsche
Welle, pela RTP e pelo Público.

ALBUFEIRA. O restaurante Vila Joya é o 22º melhor do
mundo. Esta unidade de restauração subiu 15 lugares na
lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo, tendo agora
direito a um lugar no top 25 da tabela internacional promovida
pela revista ‘Restaurant’. Dirigido pelo chef austríaco Dieter
Koschina, o restaurante tem vindo a registar uma evolução
ascendente na lista, sendo que, em 2011, ocupava apenas o
79º lugar entre os 100 melhores restaurantes do mundo.
ANADIA. Um antigo empresário de leitões da bairrada
acusado de matar a tiro um seu concorrente, de 29 anos,
começa a ser julgado no próximo dia 20. O homem, de 46
anos, é suspeito de matar o seu rival no ramo do comércio
de leitões para evitar pagar uma dívida de dez mil euros que
tinha para com a vítima, na sequência de um negócio entre
ambos. Logo após o crime, perpetuado a 06 de março de
2008, o suspeito terá fugido para França e depois viajou para
Cabo Verde onde foi localizado em 2013, sendo depois
extraditado para Portugal para ser julgado.
BARCELOS. As ruas desta cidade foram, novamente,
palco da “maior Batalha das Flores de sempre”, naquele que
é um dos números mais emblemáticos do cartaz da Festa
das Cruzes e que contou com a participação de mais de vinte
carros alegóricos, preparados por associaçãos do concelho
BARCELOS. As ruas desta cidade foram, novamente,
palco da “maior Batalha das Flores de sempre”, naquele que
é um dos números mais emblemáticos do cartaz da Festa
das Cruzes e que contou com a participação de mais de vinte
carros alegóricos, preparados por associaçãos do concelho.
FARO. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
deteve uma mulher que apresentou um passaporte
falsificado, no posto de fronteira do aeroporto. A mulher, com
32 anos, tentava embarcar com a filha menor num voo com
destino a Toronto, no Canadá, com passaportes falsificados
de ambas.
SANTARÉM. A praça de toiros Celestino Graça (na foto
abaixo), que este ano assinala 50 anos de atividade, recebe
dois festejos taurinos no decorrer da Feira do Ribatejo, em
junho. No dia 08 de junho, frente a toiros da ganadaria de
José Luís de Vasconcellos e Souza d’Andrade, atuam os
cavaleiros Joaquim Bastinhas, Rui Salvador, Luís Rouxinol,
Sónia Matias, Filipe Gonçalves e Marcos Tenório “Bastinhas
Jr.”, cabendo as pegas aos forcados Amadores de Santarém
e de Alcochete, e a corrida anunciada para o dia 10 de junho
coloca em praça os cavaleiros António Telles, João Salgueiro,
Moura Caetano, Manuel Lupi, Duarte Pinto e Tomás Pinto,
bem como o Grupo de Forcados Amadores de Santarém,
que pega em solitário um curro de toiros da ganadaria
Murteira Grave.

SARDOAL . A Festa do Senhor dos Remédios, uma
secular tradição religiosa que decorre no concelho, teve lugar
domingo na Igreja de Santa Maria da Caridade. Organizado
pela Santa Casa da Misericórdia de Sardoal, esta festa
celebra-se anualmente no 2.º domingo depois da Páscoa e
remonta ao ano de 1700.
TORRES VEDRAS . Uma mulher, de 55 anos, foi
condenada a 11 anos de prisão por homicídio do companheiro
à facada, quando ambos estavam com excesso de álcool.
Na noite de 17 de janeiro de 2013, depois de se terem ambos
embriagado, começaram a discutir e a mulher acabou por ir
buscar à cozinha uma faca, com a qual atingiu o companheiro
com um golpe. De seguida, “lavou a faca” e foi deitar-se no
quarto, deixando o companheiro caído na sala, onde viria a
ser encontrado pelos bombeiros uma hora mais tarde, na
sequência de um telefonema da amiga a pedir assistência. A
mulher foi ainda condenada a pagar 60 mil euros de
indemnização aos filhos da vítima.
ZAMBUJEIRA. A edição espanhola da revista Condé Nast
Traveler acaba de divulgar, no seu site, uma lista com os 15
sítios do mundo mais bonitos para “dormir sob as estrelas”.
A Zambujeira, na Costa Vicentina, é um dos destinos eleitos
pela jornalista María Bayón.

Óbito:

Veiga Simão

Autor da reforma do ensino na década de 70, José
Veiga Simão, que morreu
sábado aos 85 anos, vítima
de doença prolongada, foi
professor universitário e
político, três vezes ministro
e embaixador de Portugal
nas Nações Unidas.
Nascido a 13 de fevereiro
de 1929, na Guarda, José
Veiga Simão licenciou-se
em Ciências Físico-Químicas pela Universidade de
Coimbra e tinha um doutoramento em Física Nuclear,
pela Universidade de Cambridge, Cavendish Laboratory, e em Ciências Físicoquímicas, pela Faculdade de
Ciências da Universidade
de Coimbra.
Veiga Simão foi reitor da
Universidade de Lourenço
Marques (atual Maputo) em
1963 e, depois de regressar
a Portugal, em 1970, assume o cargo de ministro da
Educação Nacional, que
abandona com o 25 de Abril
de 1974, tendo lançado uma
profunda reforma no ensino
que ficou conhecida como
a “reforma Veiga Simão”, e
foi responsável pela criação
das universidades do Minho
e Aveiro, em 1973.
Entre 1974 e 1975, foi
embaixador de Portugal nas
Nações Unidas, altura em
que viveu nos EUA e foi
‘visiting fellow’ da Universidade de Yale.
Três anos depois, José
Veiga Simão assume a
presidência do Laboratório
Nacional de Engenharia e
Tecnologia Industrial, cargo
que exerce até 1983, ano em
que é eleito deputado pelo
PS pelo distrito da Guarda.
É nomeado ministro da
Indústria e Energia no
Governo de Mário Soares,
cargo que exerce até 1985.
Mais de dez anos depois,
em 1997, António Guterres
nomeia-o ministro da
Defesa Nacional. Veiga
Simão sai do cargo dois
anos depois, após a polémica sobre o envio de um
conjunto de documentos
sobre os serviços secretos
portugueses, em que constava uma lista completa de
69 elementos operacionais.
Entre as várias condecorações que recebeu, destaque para a Grã-Cruz da
Ordem do Infante D. Henrique (1986), Grã-Cruz da
Ordem da Instrução Pública
(1991) e Grã-Cruz da
Ordem Militar de Sant’Iago
da Espada (1992).
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Portugal sai do resgate sem programa cautelar
O primeiro-ministro afirmou domingo que Portugal
pode dispensar um programa cautelar porque a estratégia de regresso aos mercados e a consolidação orçamental foram bem-sucedidas e o país recuperou credibilidade externa.
Pedro Passos Coelho afirmou, na sua comunicação
ao país, que “podemos fazer
agora esta escolha porque,

tal como consta na declaração final emitida na sequência da última avaliação da
‘troika’, o programa está no
bom caminho para o seu termo e colocou a economia
portuguesa no caminho da
solidez das finanças públicas, da estabilidade financeira e da competitividade”.
“Fazemos esta escolha,
portanto, porque a estratégia de regresso aos merca-

dos foi bem-sucedida, porque fizemos enormes progressos na consolidação
orçamental e porque recuperámos a nossa credibilidade. A nossa escolha está
alicerçada no apoio dos
nossos parceiros europeus,
que de forma inequívoca o
manifestaram fosse qual
fosse a opção que viéssemos a tomar”, acrescentou Passos Coelho.

A manifestação do 1º de maio, organizada pela central sindical CGTP-IN e que
reuniu trabalhadores e desempregados em Lisboa (na foto), ficou marcada pelo
anúncio de novas medidas do Governo: a subida do IVA e aumento da TSU (Taxa
Social Unica).

Portugal eleito melhor Pais de Madeleine
destino do mundo
defendem equipa
para visitar
conjunta de polícias
Pelo segundo ano consecutivo, Portugal
foi eleito o melhor país do mundo para
visitar pela prestigiada revista espanhola
Condé Nast Traveler. A escolha coube aos
leitores da publicação, através de uma
votação online, onde estes elegiam aquele
que, para si, é o melhor destino para fazer
uma viagem.
A combinação entre cultura, gastronomia, “excelentes vinhos”, praias, campos
de golfe, história e um “povo afável, aberto
e muito sincero” levou a que, este ano,
Portugal voltasse a ser eleito melhor destino
para visitar.
Para reforçar o título, os leitores destacam também a “impressionante variedade”
de paisagens que é possível encontrar no
nosso país.

Uma operação policial conjunta entre
Portugal e o Reino Unido poderia acelerar
a investigação ao desaparecimento de
Madeleine McCann, que completou,
sábado, dia 03, sete anos, acreditam os pais,
Kate e Gerry McCann.
“O que gostaríamos mesmo era ver uma
investigação conjunta em vez de duas a
decorrer em paralelo. Há muita burocracia
envolvida, cartas rogatórias internacionais
que são muito chatas e que têm um processo muito moroso”, afirmou o progenitor em
entrevista à agência Lusa.
Atualmente decorrem duas investigações, uma em Portugal da Polícia Judiciária, e outra no Reino Unido, a cargo da
Polícia Metropolitana (Scotland Yard).

Primeiros Campeonatos Mundiais de Combates Medievais

Equipa espanhola e portuguesa em combate durante os Primeiros Campeonatos
Mundiais de Combates Medievais realizados sábado passado, no Castelo de
Belmonte, em Espanha.
Foto: Victor Lacerda/Lusa
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António Gomes de Menezes
pede demissão da SATA
O presidente do conselho de administração do Grupo
SATA, António Gomes de Menezes, pediu a demissão do
cargo que ocupava desde novembro de 2007.
O seu substituto será Luís Parreirão, administrador da
SATA desde maio de 2013, secretário de Estado das Obras
Públicas do PS até 2001, assumiu o cargo de administrador
executivo da Aenor (atual Ascendi) em agosto/setembro
de 2002 e do grupo Mota-Engil entre março de 2003 e o
final de 2011.
Texto: Açoriano Oriental

II Festival de Vimes das Furnas

O II Festival de Vimes das Furnas, organizado pelo
Parque Natural de São Miguel em parceria com o Centro
Regional de Apoio ao Artesanato, vai decorrer a 10 e 11
de maio, nas imediações do Centro de Monitorização e
Investigação das Furnas.
Duas artesãs inglesas, do Basketmakers Association, e
vários artesãos regionais que trabalham com vime, junco,
espadana e palha, fibras naturais disponíveis na natureza
açoriana, vão estar presentes neste evento, que visa
promover a inovação e a troca de técnicas e de produtos
finais com os artesãos locais e o público.

Detidos suspeitos de abuso sexual
nas ilhas de São Miguel e Terceira
A Policia Judiciária deteve a semana passada dois
homens nos Açores, um em São Miguel e o outro na ilha
Terceira, suspeitos de abuso sexual de duas raparigas, uma
delas com 11 anos e outra com 12, segundo a Lusa.
Segundo o Departamento de Investigação Criminal de
Ponta Delgada da PJ, no primeiro caso trata-se de um
homem, de 31 anos, “agricultor, presumível autor de
crimes de abuso sexual de criança, de que foi vítima uma
jovem com 11 anos”.
A PJ deteve, ainda, um homem, de 19 anos, suspeito de
“crimes de abuso sexual de uma rapariga de 12 anos”. Os
crimes “ocorreram na ilha Terceira, tendo o arguido estabelecido contacto com a criança através das redes sociais e,
aproveitando-se da sua inexperiência e imaturidade, levoua à prática de relações sexuais”.

Documentário “À Beira da
Europa” exibido nas Flores
A antestreia do documentário ”À Beira da Europa”, do
realizador açoriano Manuel Bernardo Cabral, ocorreu dia
02, no auditório da Escola Básica e Secundária das Flores,
concelho de Santa Cruz.
O documentário ”À Beira da Europa”, produzido pela
Cineact, retrata a ilha das Flores, “a mais periférica ilha
da já de si ultraperiférica região dos Açores”, dando a
palavra aos seus habitantes e deixando assim os florentinos,
por nascimento ou adoção, contarem a sua história e
vivência de como é “ser ilhéu na sua ilha”.
A iniciativa, integrada nas celebrações do Dia da
Europa, que se assinala sexta-feira, dia 09, contou com a
presença do realizador Manuel Bernardo Cabral e de
Rodrigo Oliveira, subsecretário regional da Presidência
para as Relações Externas (foto abaixo).
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Rodrigo Oliveira salienta importância do contributo
das comunidades açorianas para os Açores de hoje
O subsecretário regional
da Presidência para as
Relações Externas salientou a “importância do contributo das comunidades
açorianas para os Açores de
hoje”, mesmo daquelas que
estão mais longe, no espaço
e no tempo, como as comunidades do sul do Brasil.
As declarações de Rodrigo Oliveira foram proferidas segunda-feira após a
visita ao curso de formação
‘Renda de Bilro: de Santa
Catarina aos Açores’, promovido pelo governo açoriano e que conta com a
participação de 30 formandas em situação de desemprego.
Para o governante, esta
formação, ministrada por
formadoras da Casa dos
Açores da Ilha de Santa
Catarina, tem também em
conta a necessidade de resgatar o rico legado cultural
açoriano existente no sul do
Brasil e contribuir para a

Rodrigo Oliveira, subsecretário regional da Presidência para as Relações Externas,
na foto ao centro, durante a visita ao curso “Renda de Bilro: de Santa Catarina aos
Açores”, acompanhado, por Paulo Teves, diretor regional das Comunidades (drt).

sua divulgação, considerando que esta iniciativa
permite “estimular e reforçar as relações entre a
Região e o Brasil”.
A renda de bilro surgiu na
ilha de Santa Catarina por

influência dos primeiros
emigrantes açorianos, em
meados do século XVIII.
Passados mais de dois séculos e meio, os descendentes destes emigrantes cultivam as suas origens e traços
culturais, sendo Florianó-

polis o município que atualmente possui a maior concentração de rendeiras do
sul do Brasil e onde a renda
de bilro é tida como o
legado cultural mais representativo com origem nos
Açores.

Paulo Teves destaca ação das associações e dirigentes da
diáspora na preservação e divulgação das tradições dos Açores
O diretor regional das Comunidades destacou sábado,
em Vila do Porto, a ação preponderante desenvolvida pelas
associações e dirigentes comunitários da diáspora açoriana
na “preservação, dinamização e divulgação das tradições,
usos e costumes transportados na bagagem sentimental
dos emigrantes açorianos”.
Paulo Teves, que apresentou uma comunicação subordinada ao tema ‘Comunidades Açorianas, Identidade e
Transnacionalismo’, no âmbito do Congresso Internacional Relações Transatlânticas entre a Europa, América e
Ilhas Atlânticas – (séculos XV-XX), salientou o contributo
decisivo das comunidades emigradas para a afirmação dos
Açores no mundo, considerando que essas comunidades
se constituíram em verdadeiros agentes de transnacionalização do rico património cultural que enforma e

carateriza a identidade arquipelágica.
“A forte ligação afetiva entre os emigrantes açorianos
e os Açores, na generalidade ancorada pelo mundo
familiar, reforça a relação existente entre os dois lados do
Atlântico e demonstra os interesses comuns que devem
ser aprofundados e incentivados, por forma a serem
impulsionadas relações económicas, comerciais,
empresariais, turísticas, culturais e sociais”, afirmou.
O Congresso Internacional “Relações Transatlânticas
entre a Europa, América e as Ilhas Atlânticas (séculos XVXX), decorreu de 01 a 05 de maio, na Biblioteca Municipal
de Vila do Porto, em Santa Maria, com o objetivo de promover o debate entre especialistas de diferentes disciplinas
como arqueologia, história, economia e biologia sobre
essas mesmas relações transatlânticas.

Jornal britânico recomenda
férias na Madeira

Cáritas já entregou mais
de mil cabazes este ano

Um SPA madeirense está entre as sugestões de locais
ideais para uma escapadinha durante este mês compiladas
pela edição britânica do jornal Metro.
A publicação recomenda aos turistas uma passagem
relaxante pela tranquilidade do Quinta Splendida Wellness
& Botanical Garden Hotel, situado no Caniço.

A Cáritas Diocesana do Funchal entregou no primeiro
trimestre deste ano mais de mil cabazes de alimentos a
famílias carenciadas, um valor inferior ao mesmo período
de 2013, justificado com a melhor articulação entre as
instituições na distribuição dos apoios. “Em janeiro foram
distribuídos 346 cabazes, em fevereiro 358 e em março
313”, disse o responsável da Cáritas, José M. Barbeito.

Praias do Funchal melhoradas
antes da época balnear
O presidente da câmara do Funchal afirmou que vão
ser feitas obras para melhorar todas as praias do concelho
antes da época balnear, mas o complexo do Lido,
danificado pelo temporal de 2010, só deverá abrir em 2015.

Baleia anã em estado de
decomposição deu à costa
na Praia Formosa, Funchal
Uma baleia anã com cinco metros e meio, em moderado
estado de decomposição, deu à costa na Praia Formosa,
na zona oeste do Funchal, na madrugada de sábado, disse
à Lusa o diretor do Museu da Baleia, Luis Freitas.
“É uma fêmea, com cinco metros e meio, em moderado
estado de decomposição e deve estar na água há cerca de
duas semanas”, adiantou o biólogo.
O responsável do Museu da Baleia acrescentou que o
animal foi avistado cerca das 04:00 pela Polícia Marítima
e acabou dando à costa durante a manhã.

Humanos podem ter chegado
à Madeira no século X
Humanos podem ter chegado ao arquipélago da Madeira
quatro séculos antes da ocupação portuguesa, segundo um
estudo divulgado em Espanha e que datou ossos de ratos
encontrados na Ponta de São Lourenço.
O estudo, liderado por uma equipa do Centro Superior
de Investigações Cientificas (CSIC), indica que a datação
de ossos de ratos fossilizados encontrados na zona sugere
que o rato doméstico chegou à ilha antes de 1036. Os ratos
teriam sido levados para a ilha a bordo de um navio.
Investigações até agora sugeriam que a chegada dos
humanos à Macaronésia teria ocorrido em dois períodos
sucessivos: um limitado às Canárias, há dois milénios, e
outro, colonial, a partir do século XVI, em todos os
arquipélagos do grupo, nomeadamente, no caso da Madeira, a partir de 1419.
O estudo refere-se ainda a outras conclusões,
nomeadamente sinais do que terá sido a alteração ecológica
mais significativa na ilha, com a chegada do homem a
desencadear a extinção de espécies endémicas de aves no
arquipélago.
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MELTING
POT
Arruda Furtado

– os imaginários novos manuscritos

DIA-CRÓNICAS
Onésimo Teotónio Almeida
Num dia de Abril recebi vários e-mails sobre o mesmo
assunto: a descoberta de 500 inéditos com muitos desenhos de Arruda Furtado, o açoriano que se correspondeu com Darwin. A notícia principal saiu no Público
e vem resumida assim numa versão que circula na
Internet:
Cerca de 500 desenhos e manuscritos inéditos do
naturalista Francisco Arruda Furtado foram descobertos
numa gaveta do Museu de História Natural de Lisboa.
O cientista português manteve correspondência com
Charles Darwin, o pai da Teoria da Evolução.
A coordenadora da equipa de investigadores que
analisa o espólio encontrado, Marta Lourenço, afirma
à jornalista da Antena 1 Alexandra Sofia Costa que esta
descoberta é monumental e importante para a Biologia
em Portugal. O conjunto é muito diverso e contém
mapas, desenhos zoológicos, desenhos etnográficos e
da vida doméstica.
Os Açores são o tema principal dos desenhos e manuscritos de Francisco Arruda Furtado, que nasceu no
arquipélago e trabalhou durante cerca de três anos no
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, a
partir de 1884. Morreu aos 33 anos, em junho de 1887,
mas deixou uma produção científica significativa.
O espólio agora descoberto vai ser mostrado ao público
em Portugal continental a partir de setembro, mas já
em maio o poeta português João Miguel Fernandes Jorge
vai apresentar 30 desenhos inéditos de Arruda
Fiquei contente, claro, e agradeci efusivo aos amigos
que me deram essa novidade. Um dos e-mails recebidos,
porém, reproduzia a notícia do Público resumida por
outro redactor onde já se deturpava tudo, pois anunciava
terem sido descobertas cartas trocadas entre um açoriano
e Darwin. Ao remetente dessa versão da notícia, respondi que não podia ser, pois as cartas de Arruda Furtado a Darwin e as respostas do cientista inglês (cinco e
quatro respectivamente) são por demais conhecidas e
estão todas publicadas há muito e em vários lugares. A
primeira publicação ficou a dever-se a Carlos das Neves
Tavares, que em 1957 as divulgou na Revista da Faculdade de Ciências de Lisboa, (C), 5, 2: 277-306. A notícia
revelava nada saber disso. Mas não liguei muito e até
apaguei esses e-mails para aliviar a caixa do correio que
anda a abarrotar. Nem me recordo onde essa notícia foi
publicada.
No dia seguinte, recebi da amiga Elisa Costa, historiadora sempre muito interessada nos Açores e que foi,
aliás, quem me deu a notícia em primeira mão enviando-me o recorte do Público, o seguinte e-mail:
Mandei também a informação para o nosso amigo
Professor Arruda e dado que o refere a si aqui lhe reenvio
a sua resposta. No entanto para o público em geral,
falar nele e na obra até tem interesse, penso eu.
Um abraço,
elisa
Olá Elisa!
Agradeço a sua mensagem e o seu cuidado. Ouvi essas
declarações feitas pela Dra. Marta Lourenço, ontem, no
noticiário da meia-noite.
Infelizmente, hoje, as instituições e os investigadores têm
de viver de propaganda como aquela que ouviu.
A tal gaveta nada tem de novo. Já foi vista por cerca de
uma dezena de pessoas, entre eles, Carlos das Neves Tavares,
que foi meu professor no Departamento de Botânica da
Faculdade e que publicou a correspondência com Darwin,
na sua versão original, em inglês. Depois, Germano da
Fonseca Sacarrão, que foi meu professor no Departamento
de Zoologia, publicou na revista Prelo, um ensaio sobre o
método científico em Arruda Furtado. Também Manuel
Cadafaz de Matos publicou no mesmo número desta
revista, uma versão em português, daquela correspondência
com Darwin. Ana Leonor Pereira, do Centro de História
das Ideias da Universidade de Coimbra, também viu a
gaveta e trata Arruda Furtado na sua tese de doutoramento.
Frias Martins, da Universidade dos Açores, também
conhece a gaveta e a ela se refere numa comunicação a um

congresso sobre malacologia. Um outro malacologista de
que não me recordo o nome, também lá andou e tem um
artigo publicado. O nosso amigo Onésimo também lá
andou e escreveu isso numa recensão que fez à minha
publicação da Correspondência Científica.
Enfim, dizer que os textos e os desenhos são inéditos não
é verdade. Dos textos, alguns são apontamentos de estudo,
outros são originais de artigos publicados. Dos desenhos,
alguns foram feitos para documentar artigos publicados
por Arruda Furtado e neles incluídos. Obviamente, desses
desenhos, foram selecionadas algumas versões. Das versões
não publicadas, algumas foram usadas por mim para
ilustrar alguns dos artigos que publiquei.
Enfim, não referir o que está publicado, nomeadamente
a Correspondência Científica e a Obra Científica é muito
feio. Até porque conhecem o que está publicado. Em janeiro
pp, quando estive em Lisboa, a Ana Lourenço convidoume para ver a tal gaveta e se havia lá algo que eu não
conhecesse. Todo o existente era do meu conhecimento.
Aquela propaganda não deveria ter sido apresentada
daquela maneira.
Desejo que tudo vá indo bem consigo e com a sua
família.
LA
Em posterior troca de e-mails com o Professor Luís
Arruda, que foi Professor na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa e hoje reside na cidade da
Horta, onde por sinal ultima a edição do seu livro sobre
o Descobrimento Científico dos Açores, obtive dele mais
este dado que retiro do seu e-mail, escrito sem a intenção de sair do privado, mas obtive dele autorização
para o usar quando decidi escrever esta nota:
Sobre a localização da gaveta. Ela estava na denominada Sala F e não na Sala do Conselho como referido e
também era bem conhecida da funcionária D. Pilar
Pereira que começou a «arrumar» (catalogar?) todos
aqueles documentos. Em Janeiro pp., D. Pilar ainda
andava lá pela biblioteca como voluntária. Enfim, pormenores que só nos interessam a nós para entendermos
melhor a montagem que é aquela notícia.
Quer dizer, portanto, que a notícia é um bluff,
naturalmente cheia de boas intenções mas nem por isso
revelando menos ignorância. Deduzo, pela resposta do
Professor Luís Arruda, que se trata da gaveta que eu
próprio consultei há muitos anos. Na altura, procurava
saber se Arruda Furtado teria chegado a escrever notas
antropológicas sobre os açorianos de outras ilhas, na
continuação do que fizera sobre os micaelenses. O que
sobre a matéria encontrei na dita gaveta foram os
manuscritos e rascunhos que levaram à publicação do
seu magnífico Materiais para o Estudo Anthropologico
dos Povos Açorianos. Observações sobre o povo michaelense
(Edição de Autor, 1884). Aliás, o que lá vi sobre biologia, que não pensei fosse desconhecido pois estava numa
gaveta que solicitei após consulta de um ficheiro, levoume a escrever ao António Frias Martins, biólogo na
Universidade dos Açores, amigo e antigo colega, a darlhe notícia de material importante para ele, caso não o
conhecesse. Disse-me que não conhecia e ficou entusiasmado a ponto de decidir organizar um colóquio na sua
universidade sobre Arruda Furtado. Antes de mim,
muita gente tinha visto a gaveta, como quem se interessa
pela obra de Arruda Furtado sabe muito bem. O material lá contido está todo reunido nos dois volumes da
sua obra completa organizados pelo Professor Luís
Arruda, para o primeiro dos quais eu até escrevi um
prefácio: (2002) (Introdução, levantamento e estudo),
Correspondência científica de Francisco de Arruda
Furtado. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de
Cultura. O segundo volume, (2008) Obra Científica
de Francisco Arruda Furtado, idem.
A eterna queixa de os livros açorianos não chegarem
ao continente poderia ser uma pequena desculpa para
parte da ignorância, mas neste caso da obra de Arruda
Furtado a desculpa não tem qualquer hipótese de
validade pois uma simples consulta na Internet dará
acesso à obra do antropólogo, disponível num portal
do Instituto Açoriano de Cultura: http://www.iacazores.org/biblioteca-virtual/arruda-furtado/obracientifica.html
Haja paciência e cuidado em fazer pesquisa, coisa
que vai faltando com o excesso de dados que nos invade
os ecrãs.
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O futuro dos jornais nos Açores
CRÓNICA DO ATLÂNTICO
Osvaldo Cabral
Os jornais dos Açores enfrentam hoje desafios que
vão afectar o seu futuro. Alguns já encerraram e outros
podem seguir o mesmo caminho se não alterarem a
sua postura face à nova realidade da informação digital.
A imprensa açoriana continua a desenvolver a sua
actividade assente na actividade tradicional do papel,
confiante na velha audiência das assinaturas e num
mercado publicitário cada vez mais frágil.
Esta estratégia centenária tem os dias contados.
O mundo de hoje já não está apenas no papel e a
nova geração de leitores tem outros instrumentos para
aceder mais facilmente à informação e conhecimento.
O papel não vai acabar, mas nunca mais será como
dantes. A socieade digital que se está a construir, de
dimensão global, fará com que a informação esteja cada
vez mais acessível a toda a gente e em qualquer lugar.
Hoje, um habitante do pequeno Corvo está tão bem
informado (ou talvez mais) como qualquer cidadão
dos grandes meios urbanos.
Nos Açores não existe medição de audiências, pelo
que é difícil objectivar a procura de informação em
cada uma das ilhas.
Mas a participação, cada vez mais crescente, nas redes
socias, na aquisição de computadores e smartphones,
na adesão aos serviços de internet, integrada nos
pacotes das operadoras de televisão por cabo, fazem
supor que o número de açorianos que acedem à
informação noticiosa é cada vez maior.
Trata-se de uma tendência semelhante à que se vive
no território nacional.
Durante o ano de 2013 os jornais com plataformas
digitais e os canais de notícias no cabo aumentaram as
suas audiências de forma exponencial. O investimento
na área digital já é considerável em todos os canais de
televisão, que beneficiam de conteúdos com imagens
em video e do trabalho das suas imensas redacções.
Mas os jornais também estão a despertar para esta
realidade, não surpreendendo que, nos próximos tempos, aqui nos Açores, apareçam alguns que consigam
aliar, também, os seus conteúdos à imagem.
É isto que revoluciona, hoje, as redacções de qualquer
jornal. Serão cada vez mais notórias estas alterações
aos conceitos tradicionais das redacções dos jornais,
que possuirão, para além do papel e esferográfica (agora
computadores), câmaras de video, pequenos estúdios
e salas de edição, tal e qual os grandes canais de televisão. O jornalista do meu tempo, neste “Correio dos
Açores”, que saía da redacção munido apenas de papel
e lápis (mais tarde, gravador), terá de se dotar, daqui
para a frente, de câmara de video e portátil – computador ou smartphone – para enviar as imagens para a
redacção ou colocá-las de imediato na plataforma multimedia do jornal.
É a estratégia do futuro. Se os jornais dos Açores
não aderirem a este novo paradigma, estarão condenados em pouco tempo.
Basta referir que mais de metade da população portuguesa – perto de 6 milhões – já utilizam a internet,
com tendência para crescer todos os anos. É uma média
que transcende a do universo de internautas em todo
o mundo, que se fica pelos cerca de 40%.
A extensão da rede de fibra óptica às ilhas das Flores
e Corvo, as únicas que faltavam para completar o anel
arquipelágico, e os investimentos que as operadoras
de telecomunicações e de cabo estão a efectuar em
todas as ilhas, são boas notícias para o sector da comunicação social açoriana.
Saibam os jornais adaptar-se a esta nova realidade
digital e, certamente, terão muito mais possibilidades
de expandir os seus negócios, agora a nível do arquipélago. A própria utilização das redes socias não deve
amedrontar as redacções. Pelo contrário, os jornalistas
devem aproveitar o manancial dessas redes, cuidando(Continua na página 20)
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Recordando tarde piaste
REPIQUES DA SAUDADE
Ferreira Moreno

Como deixei entrever anteriormente no “recordando
matar o bicho”, há determinadas expressões populares
cuja origem, geralmente hipotética, acarreta sempre
arzinhos de graça e pinceladas de curiosidade. Aqui e
agora, novamente à guisa de recordando, tenciono
discorrer àcerca da picaresca expressão “tarde piaste”.
Conta-se que um caixeiro viajante, deveras esfomeado,
entrara numa estalagem pedindo comida e perguntando,
sucessivamente, se tinham presunto, vitela ou frango,
visto que o estalajadeiro dava sempre em resposta que
tudo isso se acabara. Irritado, o caixeiro viajante gritou:
“Não me diga que anda com a cozinha despejada!”
Aflito, o estalajadeiro retorquiu: “Se for da sua vontade,
podemos arranjar-lhe uma ou duas dúzias d’ovos.”
O caixeiro viajante conformou-se com a proposta e o
estalajadeiro correu p’rá cozinha a dizer à patroa que
ajuntasse quantos ovos pudesse. A mulherzinha arrebanhou todos os ovos que encontrou na capoeira, inclusivamente esses que estavam no choco, e entregou-os ao
marido. Este, dirigindo-se ao hóspede, perguntou se
queria os ovos fritos ou cozidos, mas ele replicou que
preferia bebê-los.
Na verdade, perante o espanto do casal, o indivíduo
entrou a furar na casca de cada ovo e a beber as gemas
sofregamente. Às tantas, sem se aperceber, furou um
ovo choco e ao levá-lo à boca ouviu-se “piu! piu!” Sem
mais delongas ou cerimónias, o caixeiro viajante engoliu
tudo e rematou: “Tarde piaste!”
Diz-se “fazer biscoito p’rá viagem” quando alguém se
encontra na hora da agonia e já à beira da morte. Neste
caso, trata-se duma alusão ao antigo uso de cada qual
cozer o biscoito destinado a alimento durante as longas
viagens. Fazer biscoito e fazer testamento eram dois atos
que não esqueciam os antigos, antes de empreenderem
as demoradas e perigosas viagens marítimas.
“A fazer tijolo” diz-se de alguém já sepultado. Isto
arreiga-se presumivelmente num fato histórico. Logo
após o terramoto que subverteu Lisboa em 1755, procedeu-se à sua reconstrução utilizando montes de barro,
particularmente duma área de olarias onde existia um
antigo cemitério moiro em terreno argiloso. Mais tarde
veio a saber-se que, de mistura com o barro, iam também
as ossadas p’ra fazer tijolo. Daí passou a ouvir-se que

alguém não tardava a ir fazer tijolo quando se encontrava
moribundo, ou então já enterrado a fazer tijolo no
cemitério.
Noutro aspeto temos “fazer cera” que se aplica a quem
se demora executar uma coisa de pouco importância,
ou simplesmente quem é mandrião e só finge que trabalha. É provável que este dito de fazer cera tenha
derivado da circunstância das abelhas levarem tempo a
fabricar os respetivos favos.
Quando se diz que “quem tem telhados de vidro, não
deve atirar pedra aos do vizinho”, a ideia que nos ocorre
à mente é precisamente a de Jesus defendendo a mulher
acusada de adultério: “Quem de nós não tiver pecado,
atire-lhe a primeira pedra.” (João 8:7).
No entanto, li algures que a história teria precedente
com um monarca inglês de nome Jacob. Com tempo e
paciência averiguei tratar-se do rei James (1566-1625),
Primeiro da Inglaterra e Irlanda e Quarto da Escócia.
(Jacobus é latim p’ra James em inglês, e James é Tiago
em português).
Ora conta-se que um certo fidalgo duque tinha grande
aversão aos escoceses que proliferavam em Londres, e
entretinha-se a alvejar com pedradas as residências dos
mais distintos escoceses. E vai daí um grupo de escoceses
ripostou apedrejando o palacete do cortesão, que por
ter muitas janelas era conhecido por “Glass House”
(Casa de Vidro). Quando o duque apresentou queixa
ao rei, este disse-lhe: “Quem vive em casas de vidro,
não atira pedras às dos vizinhos.”
Reveste-se, pois, de muita sabedoria esta quadra popular: “Quem tem janelas de vidro / Não pode atirar
pedradas / Vai atirar às alheias / Encontra as suas
quebradas.”
Aparentemente a locução latina “Graecum est, non
legitur” (é grego, não se lê) tornou-se acessível p’ra se
aplicar a propósito de qualquer assunto de que se não
entende nada. Historicamente, a locução latina entronca-se num axioma da Idade Média referente aos copistas
que não sabiam grego e passavam em claro os textos e
citações naquela língua.
Ainda hoje se diz “ver-se grego” quando atravessamos
dificuldades em compreender determinados assuntos
ou resolver situações melindrosas. Sempre que se ouve
um indivíduo dizer “isto é grego p’ra mim”, talvez ele
não seja de todo parvo, mas francamente ele não percebe
patavina do que lhe entra num ouvido e acaba por sair
no outro!
Dá-me um beijo, meu bem,
Qu’eu te darei um vintém;
Os teus beijos, meu bem,
São poucos mas sabem bem.

Liberdade de imprensa, hoje e sempre
AS PALAVRAS DO JOÃO
João Gago da Câmara
3 de Maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa,
uma data tão importante quanto o deve ser a faculdade
de que cada um poder expressar-se livremente, como,
quando e onde quiser.
Tive um avô que foi oficial de censura do antigo regime
e senti pesadamente o que era criticar, perseguir e
censurar injustamente, observando, do outro lado da
barricada, gente boa a ter medo de escrever e de falar. E
tudo corria bem enquanto os resultados não passavam
de reprimendas, porque casos havia em que os processos
iam bastante mais longe. Recordo-me, como se fosse
hoje, da sua escrivaninha cheia de artigos de opinião e
de reportagens de redações que não eram de modo algum
publicados sem primeiro passarem pelo seu crivo. Era
quase como um golpe de faca ver o seu lápis a riscar
palavras doutros, a cortar a raiz ao pensamento. Gostava
dele como avô materno que foi, mas detestava essa tarefa
a que me opunha e que sempre considerei pardacenta,
bafienta e asquerosa e que lhe foi parar às mãos provinda

do governo de Salazar, que sempre apoiou. Foi um pai
extremoso para com os seus três filhos e para com alguns
netos, mas ceifou o uso da palavra a muita gente, quando esta deveria ser virtude a ser respeitada. Exorcizo
pois aqui esta triste memória em particular de um avô
que já lá está, e Deus o tenha.
Mas não se pense que os atentados à liberdade de
imprensa não abundam em pleno século XXI, quando
jornalistas são todos os anos sequestrados e mortos por
grupos radicais ou por governos intolerantes e sombrios
que gravitam na área da imposição e da intransigência.
2011 foi, do passado recente, o ano mais negro, com
62 jornalistas assassinados no exercício das suas funções.
Há pouco tempo o deputado russo, ainda por cima do
partido liberal, Vladimir Zhironovsky, irritado com a
jornalista Stella Dubovitskaya, grávida de seis meses,
que questionava o parlamentar sobre sanções que a
Rússia deve ou não aplicar ao governo da Ucrânia, em
plena conferência de imprensa pediu aos seus seguranças
que a levassem dali e que a beijassem e violassem:
“Quando eu mandar vocês levam-na daqui e violamna violentamente.” – referia, colérico, o animal.
Exaltemos pois todos com este dia e com todos os
outros que se lhe seguem por podermos dizer e escrever
em liberdade, uma das mais extraordinárias conquistas
do que foi possível usufruir deste regime democrático.

Quarta-feira, 07 de maio de 2014

“Desobediência”
DO TEMPO E DOS HOMENS
Manuel Calado

Desobediência pode ser um ato de traição. Ou de
coragem. De idealismo. De cristianismo. Ou de
simples caridade e humanismo. Em ditadura, desobediência podia equivaler à perda do ganha-pão. Do
desastre económico da família. De prisão ou degredo
no tristemente célebre Tarrafal, em Cabo Verde.
Eu confesso que, em rapaz, influenciado pela leitura
das belas revistas de propaganda da Alemanha de
Hitler, cheguei a entusiasmar-me com a “disciplina e
a ordem” dos regimes totalitários então em voga, na
Alemanha, na Itália, em Espanha e em Portugal. Os
Guebles e os Ferros da máquina de propaganda, faziam
um trabalho eficiente. As pessoas eram tratadas como
parafusos duma máquina interessada apenas no
movimento da engrenagem e proteção das fortunas
de quem mandava. Mas tudo em silêncio. No clubesinho lá da terra, um cartaz na parede informava o
respeitável público, que era “Proibido discutir religião
ou política”. Os membros estavam interessados no
futebol e nos bailaricos mas era preciso cuidado com
o polícia secreto ou o espião, que podia ser o vizinho,
ou mesmo um familiar.
Lembro que um dia, com os meus dezoito anos, fui
a Coimbra com o médico da terra, para uma radioscopia. Eu tinha tido uma pleurisia, que evitou que eu
fosse à tropa. Na camioneta da carreira fomos falando
e eu descaí-me em gabar o sistema de “disciplina e
ordem “dos regimes autoritários. Vi que o médico, até
aí afável, assumiu de repente uma atitude contrária ao
que eu estava dizendo. Como a norma era de silêncio,
eu não conhecia aquela fatia do ideal democrático do
doutor. Por isso meti a viola no saco. Eu ainda não
conhecia bem as manhas da ditadura e do que ela é
capaz de fazer às pessoas.
Eu sei que há pessoas que, em face da aparente
desordem que se vive hoje em Portugal, chegam a ter
saudades da “ordem e do silêncio” do passado. É natural
tal reação. A democracia é idêntica à natureza humana.
Fomos iguais ao nascer, mas não trouxemos todos as
mesmas ferramentas. E esta desigualdade, em cor,
forma e capacidade é a origem principal de tudo o
que de mau nos acontece, nos desune e nos condena
ao sofrimento, ao ódio e à morte. No génese deste
infeliz animal humano, está inscrito o maior erro da
sua formação e destino. Mas hoje estou convencido
que o silêncio é contra a natureza. É mais humano
berrar, gritar, fazer barulho, desabafar, do que engulir
a revolta.
Todos sabem o que aconteceu à “ordem e silêncio”
de todas as ditaduras que conhecemos. Nem uma só
se salvou. Caíram todas em violência, desordem, guerra
e sangue. A nossa seráfica ditadurazinha, que para se
manter precisava do aljube e do Tarrafal, nem com
todas as rezas, nem com o Futebol o Fado e a Senhora
de Fátima, conseguiu sobreviver à ira do povo descalço
e analfabeto, farto de censura e padre-nossos e de sangue derramado em defesa do império que já não era
nosso.
Mas estas falas vieram a propósito da “Desobediência”, título de um filme exibido na UMass Dartmouth, no passado domingo. A Desobediência, foi o
acto humano e cristão do cônsul Aristides de Sousa
Mendes que, quando cônsul na França, salvou milhares
de judeus da fúria perseguidora de Hitler. Mas o
“caridoso” Salazar, com todo o seu humanismo e religiosidade, destituiu Sousa Mendes do seu cargo diplomático e da sua pensão, privando-o a ele e a sua
numerosa família, dos meios de subsistência. Foi um
ato de malvadez, talvez nem só de Salazar, mas daqueles
que o rodeavam. O filme tem sido exibido em muitos
locais, incluindo o Festival Cinematográfico Internacional Católico, em Itália. A figura de Sousa Mendes
é interpretada por Bernard Lecoq.
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Marta de Jesus, ou como alguns açorianos tentaram libertar Portugal
NAS DUAS MARGENS
Vamberto Freitas
Se esta foi ou não a verdadeira história de Marta de
Jesus, ninguém sabe. Sabe-se que nasceu, viveu e morreu
na ilha das Flores.
Álamo Oliveira, Marta de Jesus: A Verdadeira
Marta de Jesus, de Álamo Oliveira, não é só um grande
romance açoriano, é um grande romance de língua
portuguesa e que pertence por direito artístico e
temático ao melhor que se escreve no vasto mundo
lusófono. Portugal nunca se habituou e nunca admitiu
no seu seio uma arte literária que responda com força
à hegemonia que as suas letras têm exercido sobre nós
todos fora do pequeno retângulo ibérico. Tentou sempre
definir a nossa identidade e escrever a nossa História
em pequenos parágrafos ou em breves notas de rodapé,
que nem sequer na nossa geografia acertavam, e ainda
hoje não acertam. Olhou-nos sempre a partir dos seus
preconceitos, e sobretudo ignorância. Isso acabou.
Marta de Jesus requer um conhecimento alargado do
Novo Testamento, de Jesus como guerrilheiro antiPoder, mas requer sobretudo saber e aceitar como um
povo de umas ilhas tão pequenas e isoladas sobreviveu
com dignidade ao longo dos séculos. E nestas páginas,
esse mesmo povo do mar português, propõe-se navegar
para Lisboa e libertar o resto na Nação. “Talking back
to the empire/Respondendo ao império”. Nada menos
do que isso.
A melhor literatura açoriana dos nossos dias tem
conseguido o que a política nunca foi capaz de
conseguir: definir ou redefinir a nossa identidade, e
sobretudo o nosso lugar na história do país. A ficção
não tem nada de se preocupar com “factos”, tem, isso
sim, de ver o nosso passado como que num clarão,
mesmo sem detalhes, tal como nos dizia Walter
Benjamin, e partir daí para uma reconstituição de que
como tem vivido e sentido o seu povo, ou a comunidade
a que se refere ou lhe serve de fundo para criar a arte
que nos interliga a todos os outros, a uma humanidade
que partilha irremediavelmente dores, dúvidas e alegrias
existenciais. A trama deste novo romance de Álamo
Oliveira poderá ser mais plausível do que parece à
primeira vista, mesmo em termos históricos factuais:
Os Açores foram com certa frequência durante séculos
o ponto de partida e força para libertar ou manter o
resto de Portugal, desde o cativeiro espanhol à guerra
civil entre as forças de D. Pedro e de seu irmão Miguel;
o plano “B” do 25 de Abril, caso Salgueiro Maia falhasse
no Terreiro do Paço ou no Largo do Carmo, seria uma
retirada para os Açores, uma declaração de
independência, se necessário fosse, e de novo uma guerra
para, uma vez mais, libertar “Lisboa”. O general Spínola
chegou a ter a mesma ideia, e isso eu ouvi da sua própria
boca numa visita às nossas comunidades da Califórnia
quando andava a dirigir o seu Exército de Libertação

Este caixão fica na vertical
■ ANA MEDINA MESQUITA

Morreu uma das pessoas que eu mais admiro e mais
gosto, o meu amigo José Medeiros Ferreira.
Era o contador de histórias nato, o conversador que todos
gostávamos de ouvir, o estratega que explicava o próximo
passo do mundo da política nacional ou internacional, ou
do futebol... Tem uma das famílias mais fantásticas que
conheci, adoro todos, da mulher ao filho, dos irmãos às
cunhadas, dos netos à nora! Impressionantemente raro.
Era o irmão mais velho que o meu pai encontrou na vida
e das poucas pessoas a quem realmente dá ouvidos - para
quem conhece Freud ou o meu pai, sabe o peso desta frase.
Era um cortejador à antiga, cavalheiro e atento, a última
vez que estivemos juntos fez questão de reparar “a Ana
com o seu vestido...”, porque mais do que ficar bem ou
mal o vestido, reparou que gosto de vestidos... é uma subtil
mas importante diferença. Nesse mesmo dia disse ao Pedro,

de Portugal. Restam ainda as inúmeras figuras açorianas
que a partir do século XIX não só contribuíram para a
libertação da sociedade portuguesa, como outros, através
da escrita em várias formas, a consciencializaram para esses
fins. Foi um outro açoriano da nossa geração, que um
ano antes da revolução de Abril, também definiu o que
deveriam ser os seus objectivos, quando acontecesse, os
três “D” de José Medeiros Ferreira – Democratizar,
Descolonizar e Desenvolver.
Desculpem por, afinal, não ter resistido a esta breve
tentativa de misturar aqui ficção e história, mas Marta de
Jesus como que convida a isso mesmo, tal a originalidade
da sua proposta, ou da sua audácia artística. Aliás, creio
que muita da grande arte da modernidade e pósmodernidade está quase sempre ligada ou parte de
acontecimentos históricos, desde a Guerrnica de Picasso
aos romances de José Saramago já nossos dias. Reimaginar
ou reinventar o curso da história é um dos mais antigos
temas de toda a literatura, e este romance de Álamo
Oliveira é outro exemplo, enquadrando-se perfeitamente
em toda a sua obra ficcional. A sua trama, uma vez mais,
é tão simples como destemida: um grupo de florentinos
nos anos 60 recebe como mentor um outro florentino
rebelde e anti-regime “exilado” em Lisboa, de nome Pedro,
que acaba por convencer um Emanuel Salvador, lavrador
de ofício como quase todos naquela ilha isolada, a espalhar
a palavra redentora entre os seus vizinhos ou conterrâneos.
Estamos numa década de absoluta decadência numa
sociedade já em guerra colonial, e não foi difícil formar
um grupo, pois claro, de 12 seguidores (com três mulheres,
Marta, sua irmã Maria, e Maria Madalena, esta recémchegada dos subterrâneos sexuais na ilha do Faial), cada
um com um nome de apóstolo de Cristo, decididos a
embarcar para Lisboa (no “Lima”, esse outro navio mítico
para os açorianos) e aí de novo espalhar a mensagem até à
libertação final. O autor diria num encontro recente que
achava que o seu romance era também sobre a
impossibilidade de os açorianos chegarem um dia a agir
sobre o resto país. Deixo aqui uma nota discordante. O
seu romance é sobre a coragem de um pequeno povo
assumir o papel de libertador, seguindo os passos do que
na nossa história já tinha acontecido adentro da nação,
como tentei fazer crer num dos parágrafos acima. O grupo
desembarca no Faial, onde é preso imediatamente, e
“julgado” num daqueles tribunais especiais e instantâneos
a que as ditaduras recorrem sempre para difamar e esmagar
os seus inimigos. O Poder absoluto, parafraseando George
Orwell, é absolutamente corrupto. As peripécias que
levam à prisão de alguns e à desagregação de todos prende
o leitor num sorriso amargo de página a página, numa
linguagem que só um autor com a formação seminarista
(ou conhecedor da teologia então reinante) e um domínio
total da sua arte literária poderia atingir ou permitir.
Terminada a nossa surpresa ante personagens e incidentes
sem par na nossa literatura, em que o Novo Testamento
tanto é repetido como subvertido (as bodas de casamento
no fim da narrativa fará qualquer leitor rir em voz alta),
vem a meditação sobre a vida nas nossas ilhas naquele
tempo: a solidão asfixiante, a ausência de esperança, a
pobreza sem ressentimentos, os olhos posto no horizonte

quedando-se
na
miragem de um barco
à distância, rumo aos
mundos a oeste, os dos
nossos sonhos e real
salvação, como no
poema de Pedro
Silveira, que aparece na
narrativa como o poeta
ele próprio, e suspeito
que o Pedro apóstolo e
mentor é também
modelado, por assim dizer, na figura real que moveu e
comoveu a nossa geração, quase sempre com toda a
razão.
“Os tempos vividos – escreve o narrador após o
regresso às Flores do grupo derrotado e já morrendo da
idade e das suas circunstâncias – sob os ditames da
missão de Pedro e de Emanuel foram-se apagando
dentro de Marta, como velas a arder em cima do altar.
Após a morte de Maria Nazaré, pouco mais aconteceu
a favor da manutenção, na memória, de quanto o grupo
tinha feito e dito. É verdade que todos tinham mudado
o seu entendimento do mundo, mas, com o decorrer
do tempo, essa mudança foi tida como natural...
Depois, foi uma decepção a forma como as restantes
ilhas ignoraram quanto os florentinos tinham feito em
prol da paz e da liberdade”.
Estamos condenados a ter de conhecer com clareza e
profundidade todo o nosso país desde as suas origens
até ao presente, as “margens” não podem sobreviver de
outro modo, enquanto os do continente, os do “centro”,
nem sabem onde ficamos nem sequer quem somos. A
nossa é uma história “unidireccional”, a de “colónia”
sempre com os olhos assustados virados para a
“metrópole”. Não somos os únicos filhos do império
que sempre tiveram de viver assim, mas no caso lusitano
somos os últimos. Em Marta de Jesus é também mais
do que evidente que de leste, como outros já escreveram,
vêm os editais seguidos de sentenças e logo depois o
esquecimento. Álamo Oliveira bem conhece a nossa
história – a América é uma presença viva nestas suas
páginas, está para lá do horizonte, mas sempre sempre
insinuada ou lembrada quando todo o resto nos falha
na nossa tentativa de liberdade, dignidade cívica e
económica. A memória do poema de Pedro da Silveira,
os cinco versos de “Califórnias perdidas de abundância”
rondam por aqui, e nos dias presentes que vivemos
continuam cheios de relevância temática. A nossa
literatura tem sido sempre reconfirmada pela história,
numa actualidade que parece sem fim nesta sociedade,
cuja vida circular nunca chega a lado nenhum
De resto, Marta de Jesus: A Verdadeira também
convoca outras duas vozes maiores do nosso destino:
Emanuel Félix e Roberto de Mesquita, este o poeta de
toda a nossa solidão. Eis um outro papel da arte: retratar
um povo, dialogar com as suas vozes criativas.
___________
Álamo Oliveira, Marta de Jesus: A Verdadeira, Ponta
Delgada, Letras lavadas, 2014.

meu companheiro, que gostaria muito de ser seu amigo...
como quem acolhe o meu amor no seu, ainda que já
soubesse que provavelmente o tempo já seria escasso para
cumprir este desejo na literalidade da frase.
O Medeiros tinha o maior ego que conheci, coisa que
irritava muitos, mas que eu sempre apreciei como uma
lufada de ar fresco no meio de tantos de nós, nostálgicos
com vergonha de assumir amor-próprio numa sociedade
cheia de paradoxos em relação a este tema.
O Medeiros é também a pessoa que mais me dificulta os
rituais do luto, tão necessários a viver este meu desgosto.
Pede discernimento e conteúdo, palavras tão deslocadas
da dor, é uma projecção minha, claro, mas que vem da
crença de que na morte de um amigo devemos ter em
relação a ele o mesmo respeito que tínhamos em vida. Neste
caso “lamechice” fica proibida, dizer que foi “uma boa
pessoa” é impensável... seria sentido como algo pouco
lisonjeiro e enfraquecedor, e em vida levaria uma boca por
tal. Mas estes são gestos habituais fúnebres, fomos assim
acostumados pelas consciências colectivas, em que as
lágrimas caem e lembramos coisas boas de quem morre.

Não sei chorar um amigo de outra forma... Mas talvez o
consiga escrever de outra forma: Emigrar implica, entre
outras coisas, não poder estar presente nas cerimónias
fúnebres de quem se gosta. Dir-vos-ei depois se isso é
melhor ou pior. Como não posso lá estar, vivo internamente
essas cerimónias. No caso do Medeiros, penso sempre que
ele gostaria de controlar o seu velório e o seu enterro. Ver
quem vem, como vem, quanto tempo fica e o que diz,
como sempre o fez em relação a comentários aos seus artigos, às visitas em sua casa, aos encontros nos contextos
sociais vários - seria tudo minuciosamente analisado. Acho
que estar morto no seu velório será sempre uma inconveniência para o Medeiros!... Mas sobretudo custa-me
imaginá-lo deitado num caixão, porque o Medeiros que
eu conheço, elegante e cumpridor de um protocolo, nunca
receberia os seus amigos e inimigos, as suas relações
profissionais, os antigos comparsas de exílio, de partido e
de lutas políticas, deitado - nem a sua masculinidade o
permitiria! Por isso no caso do Medeiros, em que a
verticalidade se impõe, eu daria instruções no Palácio das
Galveias e diria: meus senhores, este caixão fica na vertical!

Crónica/Escreva Connosco
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Reminiscências do viver em Ponta Delgada (2)
NOTAS SOLTAS. FOLHAS CAÍDAS
Rogério Oliveira
Daqueles antigos tempos ficou-nos na “retina”
instituições, lugares públicos, profissões e serviços que
marcaram a nossa época e a nossa juventude.
Nascemos e vivemos durante algumas as dezenas anos
numa freguesia emblemática de Ponta Delgada, São
Pedro, na antiga Travessa do Perú, hoje, Rua do Padre
César Augusto Ferreira Cabido. Nos seus extremos
existiam dois edifícios que, pela sua finalidade e natureza, chamavam a atenção das pessoas bem formadas.
No topo norte, com esquina com a Rua da Mãe de
Deus, ficava localizado o “Asilo das Meninas” onde eram
albergadas, órfãos de famílias desfeitas e carenciadas,
casa dirigida por irmãs religiosas. Hoje, com profundas
melhorias e outros estatutos, é conhecido pelo “Lar da
Mãe de Deus”. No outro extremo da Rua, fazendo canto
com a Rua do Perú existia (existe?) um degradado edifício denominado pelos outros moradores da Rua como
“Granel”, impróprio para consumo, onde viviam várias
dezenas de famílias em condições degradantes, de uma
imundice gritante, sem água, sem luz e outras condições
mínimas. Na altura, não havia reivindicações nem
“serviços sociais”, como hoje, nem “bairros sociais”, com
inquilinos a desprezarem as “benesses” recebidas, não
conservando os bens postos à sua disposição e bemestar. Os tempos eram outros.
Na nossa área existiam instalações significativas e
colocadas durante vários anos à disposição dos micaelenses. O Mercado da Graça, na Rua do Mercado, a
Piscina de São Pedro soterrada pelo progresso, com a
construção e continuação da “Avenida Marginal”. A
Biblioteca Pública na Rua Ernesto do Canto, o antigo
Tribunal, no Largo de Camões, a Escola Comercial e
Industrial situada numa casa solarenga no Largo de São
João, onde hoje está a Escola Preparatória Roberto Ivens.
A Escola Normal, onde várias gerações concluiram a
sua Instrução Primária (ensino básico) atualmente integrada pela Escola contínua de Roberto Ivens. O Campo
de Jogos Marquês de Jácome Correia inaugurado em
1946 e o velho e histórico RELVÃO, palco de tantas
brincadeiras, localizado hoje entre o Campo de Futebol
e a Universidade dos Açores.
Nas Ruas Eng.º José Cordeiro/Boa Nova, as antigas
instalações da Empresa de Eletricidade e Gás, com os
seus armazéns de gás, em ruinas durante largos, anos e
onde hoje se encontra as modernas instalações da EDA,
“debruçado” sobre o “castiço” e saudoso Porto de Pesca
que ali existiu (hoje soterrado) para regalo da população
e ao serviço da classe piscatória da altura que caracterizava aquela área, existindo, no lado oposto uma outra
rampa “encimada” por um pequeno barracão para venda
de peixe (onde hoje se encontra uma agência bancária)
e um posto da Guarda Fiscal. São estas algumas das
antigas instalações que a nossa memória captou e
gravou.

A antiga Escola Industrial

Antiga Escola Primária e Biblioteca Publica

O Mercado da Graça, e apesar de existirem hoje outras
formas de comercializar, que o modernismo montou,
continua indispensável e ao serviço da população
micaelense. Colocado a poucos metros da minha antiga
residência e situado na Rua do Mercado, tem dezenas
de anos de proveitosa utilidade, Conheceu e albergou
varias formas de comercializar (com mais ou menos
higiene) diferentes produtos como, hortaliças, artigos
de mercearia, frutas, batatas, charcutaria, peixe, carnes,
flores, entre muitos outros produtos. Passou por diversas
obras de melhoramentos. Lembro-me de, há muitos
anos atrás, existirem, no terreno ocupado, várias e frondosas árvores. Para derrube das mesmas e modificações
no espaço, foram os serviços, provisoriamente, transferidos para o antigo “Campo dos Porcos” em São Gonçalo hoje pertença e absorvido pela Universidade dos
Açores. Ao longo dos anos outras melhorias foram sendo
feitas até ás atuais já dignas de serem aceites.
A sua utilização beneficiou, durante longos a largos
anos de vários horários de funcionamento para abertura
ao público consumidor de acordo com o interesse e
necessidades da população trabalhadora. No princípio,
abria apenas aos domingos de manhã. Depois ao sábado
da parte da manhã e ás sextas-feiras á tarde. Hoje, julgo
que durante todos os dias da semana, em parte, devido
ao seu “mercado de venda de peixe”. Faz parte do património da cidade e indispensável á população da cidade
e arredores. A antiga Piscina de São Pedro, durante vários
anos ao serviço da juventude e não só, localizada no
fim da antiga Rua da Fonte, com os seus tão característicos e antigos “CANAL” e “PESQUEIRO”, ainda na
lembrança e saudade de muitos antigos banhistas, hoje,
é passado, é saudade !!!
(continua)

O futuro dos jornais nos Açores
(Continuação da página 17)

se, certamente, da natureza das informações e respectivas
fontes.
A rede global Facebook, com mais de mil milhões de
utilizadores em todo o mundo (o terceiro maior país
do mundo), pode ser aproveitada pela comunicação
social açoriana para estender a sua actividade e contacto
com uma rede de leitores outrora impensável. É o que
já fazem os grandes títulos em todo o mundo.
No nosso país, quase metade da população (4,7
milhões) utilizam o Facebook com regularidade,
partindo desta plataforma para outras, numa procura
permanente, em cadeia, de mais informações e mais
notícias. Não admira, por isso, que o panorama entre a
venda de jornais e de edições digitais esteja a alterar-se
entre nós.

Ao longo de 2013 sucederam-se as quebras de venda
de jornais, mas registaram-se aumentos interessantes nas
edições digitais, como os casos do “Expresso” e do
“Público”, com mais de 7 mil e 4 mil assinaturas de
edições em digital, respectivamente.
Em muitos países, o tempo médio que os cidadãos
gastam, diariamente, na internet, já ultrapassa o da
televisão.
É um hábito que também está a chegar aos Açores.
O acesso à informação através da rede móvel vai ser o
futuro.
E os jornais dos Açores aderem à nova realidade ou
ficarão reduzidos a uma audiência envelhecida e sem
potencial de crescimento.
Pico da Pedra, no 94º aniversário do “Correio dos Açores”
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Esclarecimento da Escola
Portuguesa Oficializada
de New Bedford
Sr. diretor
Vimos junto de V. Exa. alertar para algumas
imprecisões referidas num artigo relacionado com a
nossa Escola Portuguesa Oficializada, de New
Bedford, publicado no suplemento especial dedicado
às escolas comunitárias do passado dia 16 de abril.
A saber: embora se esteja a trabalhar num entendimento para uma possível aproximação das duas
escolas de português, em New Bedford, não existe,
no entanto, qualquer decisão ou compromisso, para
uma eventual mudança de instalações, para qualquer
uma delas, Casa da Saudade ou Escola Portuguesa
Oficializada.
Em relação à referência ao apoio do Governo
português, o mesmo só existiu há muitos anos atrás,
embora tenhamos recebido alguns livros recentemente. A subsistência da escola deve-se exclusivamente aos pais dos alunos, empresas locais, beneméritos e comunidade em geral, que nos apoiam de
diversas formas.
Aproveitamos para agradecer o inestimável apoio
dado à nossa escola, pelo jornal que muito dignamente dirige.
Escola Portuguesa Oficializada
Duarte Carreiro

A herança do Cristão é Deus
O rei David, o qual viveu cerca de mil anos antes de
Cristo nascer, tinha tudo o que as pessoas pensam que
poderá trazer felicidade e satisfação. Muitos pensam que
a riqueza traz a felicidade. David era o homem mais
rico da nação de Israel. Ele vivia num palácio, tinha
servos para fazer tudo o que ele queria, e comia os
melhores pratos do dia. Muitos pensam que a felicidade
se encontra na fama. David era famoso. A sua fama
começou na sua juventude, ao matar o gigante Golias. E
a sua fama aumentou devido ao facto de ele nunca ter
sido derrotado nas muitas batalhas que teve contra as
nações que invadiam o seu país. Ele era adorado e
respeitado pela nação inteira. Quando David vinha da
guerra as mulheres o honravam cantando esta cantiga:
“Saúl feriu os seus milhares, porém David os seus dez
milhares” (I Samuel 18:7). Muitos pensam que a
felicidade se encontra na família. David vinha de uma
família grande. Ele teve sete irmãos e uma irmã. Além
disso, David teve várias esposas e muitos filhos. Segundo o que lemos em II Samuel 3:2-6 e II Samuel 5:1316 David teve dezoito filhos não contando as suas filhas.
Quando David se juntava à mesa para comer ele tinha o
prazer de ver todos os seus filhos e filhas ao seu redor.
Muitos nos nossos dias estão agarrados às coisas deste
mundo, à riqueza, às casas, aos carros, aos prazeres, à
família, aos amigos, aos clubes, aos desportos, à fama e
etc. Todavia, quando estas coisas desaparecem, eles não
sabem o que fazer e sentem um vazio enorme. Eles
perdem a sua alegria, ficam deprimidos e amargurados
com a sua vida.
O rei David chegou à conclusão que tudo o que ele
tinha neste mundo não se podia comparar com Deus.
Reparem que no Salmo 16:2 David escreveu o seguinte:
“A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor,
não tenho outro bem além de ti.” David sabia que o
maior tesouro na sua vida não era a fama, os filhos, o
seu palácio, as comidas e os prazeres deste mundo, mas
o Deus todo poderoso. David compreendeu que não
devemos estar agarrados aos presentes que Deus nos dá
mas ao Deus que nos dá tudo na nossa vida. Reparem
que David na sua velhice orou desta maneira: “Porque,
quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos
poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas?
Porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos” (I Crónicas 29:14). Antes de morrer, David, de livre vontade,
e com muita alegria, deu uma grande parte da sua fortuna para a obra do templo de Deus (I Crónicas 29:2-5).
David aprendeu na escola da experiência desta vida,
que as coisas materiais que Deus nos dá, são temporárias,
e a qualquer momento podemos ficar sem elas. No curso
da sua vida, David teve bastantes desapontamentos. Os
seus filhos o desapontaram muito e dois deles morreram.
Os seus amigos o trairam. A nação que lhe deu tantos
elogios, mais tarde se revoltou contra ele. David foi
forçado a sair do seu palácio e fugir para o deserto, para
não ser morto por Absalão, o seu filho, que convenceu
a maioría do povo a rejeitar David como rei. Após David
perder tudo por algum tempo, Deus teve misericórdia
dele e restituiu-lhe tudo, menos o filho que se revoltou
contra ele. Absalão morreu.
Portanto, David sabia que a nossa alegria e esperança
não deve estar nos presentes temporários mas no Deus
que é eterno. Por isso David escreveu: “O Senhor é a
porção da minha herança e do meu cálix, tu sustentas a
minha sorte” (Salmo 16:5).
Rev. João Duarte — Ontário, Canadá
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Na guerra, vão os soldados
Defender a Pátria Amada!
P’ra depois os bafejados,
Terem tudo à mão beijada!

ZÉ DA CHICA

GAZETILHA
De novo estão a mexer com
o barril da pólvora!
De novo outra aventura,
À moda hitleriana,
O conquistar terra em terra.
De novo outra ditadura
Que se julga soberana,
Está fomentando a guerra!

Além disto haja cuidado,
De certo também Putin
Vai crer Hitler imitar,
E ter um eixo pensado,
Como foi Roma e Berlim,
E Japão ao terminar!

O mundo está num gemido,
E tentam aproveitar
A fraqueza financeira.
Mas, vamos deitar sentido
Não vamos deixar pegar
Nações, de qualquer maneira!

Não falo em nada de novo,
Nada que seja moderno.
P’ra formar uma revolta;
Sabemos não ser o povo,
Quem fomenta é o governo,
Quando anda à rédea solta!

Putin, com sua maneira,
‘stá fomentando de novo
Uma guerra mundial.
Esta vai ser a terceira!
Como quem morre é o povo,
A Putin não lhe faz mal!...

Disse Mussolini assim:
- Difícil são os destinos
À procura da razão.
Nesta guerra, quanto a mim
Triste dos mais pequeninos,
Os grandes se aguentarão!

O povo tudo o que faz,
Dentro duma ditadura,
É gemer contrariado,
Em surdina pede a paz,
Não reclama ou censura,
Se tenta, é engaiolado!

Numa guerra de potências
Vão de novo experimentar
As suas novas proezas.
Todas as suas ciências,
O melhor para matar,
E destruir fortalezas.

P.S.

Em ditadura é assim,
Não há ideia escolhida,
O cérebro é o governo.
És por mim, ou contra mim
E não há meia medida!
Ou o Céu, ou o Inferno!...
Ditadura é um estado
Em que o cérebro da nação
O que diz, ninguém lhe troca.
Traz sempre o povo obrigado
Sem ter qualquer opção,
Nem poder abrir a boca!
Suas leis sempre cumpridas,
À risca, sem mais histórias
Que ninguém pode mudar.
Umas coisas são proibidas,
Outras são obrigatórias,
Sem que possam reclamar!...

A Rússia, sabe e bem
Qu’a qualquer uma nação
Neste momento atual,
Uma guerra, não convém,
É ir p’rà destruição,
Entrar num caos final!

E como é tal castigo
Que neste caso se encerra
Bem diplomaticamente,
Evitando qualquer perigo,
De fomentar uma guerra
Neste momento presente!

A guerra...
A guerra, coisa tão cara,
Desbasta dinheiro e gente,
Mas quem a faz ou declara,
Está longe da sua frente.
Pois a guerra, este inferno,
Cujo demónio bem trata
Brincando com o governo,
Enquanto o povo se mata
Na guerra tudo acontece,
Tudo nela é imoral,
Matando quem não conhece
Nem nunca fez algum mal!
A guerra, costume antigo,
É sempre a mesma desgraça:
- Lutar contra o inimigo
Que nem sabe o que se passa!

Espalha a guerra o terror,
Tudo derruba e destrói
Monumentos de valor
Que jamais alguém constrói

Sabemos os governantes
Tem a vida vigiada,
Por muitos bons vigilantes,
Guardando a sua morada.

Quanto ao dinheiro despendido
No mundo com tanta guerra,
Seria bem mais merecido
Matando a fome na Terra!

Tanta gente que não come
E sem conforto de vida,
Passa frio e passa fome
E não tem paz garantida!...

Isto é o que
não entendo,
Outros, de gula
morrendo!...

A paz!...
Paz, na ideia que eu faço,
É um período, um espaço
De conversa, que se encerra
Em mentiras, que explicam,
Enquanto se fortificam,
Para uma nova guerra!...

Cabe a Putin desta vez
Ter que acender o pavio
Desta bomba começada
Fazer o que o Hittler fez,
Sempre em fingido desvio,
Mas patente na jogada!
Tudo foi premeditado,
P’ra que a Ucrânia se una
À Rússia, então Putin
Mandou povo disfarçado,
Tipo de Quinta Coluna.
“Também Hitler fez assim!”
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Há 40 anos

Um jesuíta português
na expedição
transatlântica
Na edição 114 de 03 de maio de 1973, Portuguese
Times destacava em primeira página o seguinte: “Um
jesuíta português na expedição transatlântica”. Durante três meses Alcali (palavra azteca que significa
“a casa sobre água”) era a residência de seis homens
e sete mulheres, enquanto vagueavam pelo Atlântico,
numa experiência àcerca do comportamento social.
A ideia de colocar 13 pessoas provenientes de meios
diferentes a bordo de uma embarcação no mar alto
era fruto de um antropólogo mexicano, dr. Santiago
Genoves. E a ela deu a sua adesão um jesuíta
português, o rev. Bernardo Bongo, natural de Angola.
VACINA brasileira contra o “mal de Chagas”, era
título de destaque na primeira página do PT. Vinte e
cinco milhões de latino-americanos, que sofriam da
enfermidade conhecida por “mal de Chagas”,
beneficiavam da vacina descoberta pelo médico
brasileiro Humberto Meneses, da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto.
POPULAÇÃO portuguesa continua a baixar, era
outro título nas interiores e que segundo as projeções
preparadas no Serviço de Estatística do Ministério
das corporações e Previdência Social, a população
portuguesa, no espaço de cinco anos, teria uma quebra
de 154.100 habitantes.
OS AMERICANOS tentaram salvar Mussolini, era
outro título em destaque nesta edição. Documentos
conservados nos arquivos do Departamento de Estado
confirmavam a existência de um “plano americano”
para capturar e salvar Benito Mussolini quando ruiu,
em 28 de abril de 1945 a República Social italiana
criada por ele no norte de Itália.
COMEMORAÇÃO do IV Aniversário da Fundação
Benef icente Faialense, de New Bedford, no
restaurante White’s, em Westport. Foram conferidos
os novos corpos gerentes desta organização de caráter
altamente altruísta, fundada por um grupo de naturais
da ilha do Faial e que ainda hoje se mantém muito
ativa.
CORRIDAS à portuguesa em Montreal, Canadá,
era outro assunto de destaque nesta edição e referente
à arte de tauromaquia.
ASSOCIAÇÃO dos Clubes Portugueses de Connecticut promovia o seu piquenique anual. Francisco
Carvalho era o presidente desta associação.

Quinta Coluna é formada
Dum exército à paisana,
Disfarçado de turista,
Como uma guarda avançada,
Que o mundo todo enganas,
Abreviando a conquista!

Reticências...

Gazetilha

FERNANDO Araújo, artista português que em tempos atuou no Trio Boreal e residira em New Jersey,
deslocava-se em digressão a Portugal.
• Ferreira Moreno

Milhões de americanos não irão de férias
este verão. Na verdade, muitos nem
sequer têm dinheiro para ficar em casa...
Férias de verão tornam os filhos
bronzeados, as mães rosadas e os pais
vermelhos de raiva com as contas...
Quando as companhias de aviação falam
em bagagens pouco pesadas estão a
referir-se às suas malas e não à sua
carteira...
Portanto, se quiser ter umas boas férias,
leve metade da roupa e o dobro do
dinheiro que está a pensar...

Só há um meio de escapar do inferno e
muitos meios de lá cair...
Desde que os velhos professores de
religião e moral deixaram de dar aulas, o
inferno não é tão assustador como era
noutros tempos...
O inferno não é para os que começam
mal, mas para os que acabam mal...
A julgar pela sua conduta, algumas
pessoas pensam que o inferno tem ar
condicionado...
A avaliar pela vida que levam, alguns
clérigos devem ter seguro contra
incêndios...

Pensamentos
“Quis ver até onde ia a estupidez humana.
Concluí que não tem limite”.
André Maurois, nome literário de Émile Herzog
(1885-1967), escritor francês.
“Onde queimarem livros, mais tarde ou mais
cedo, o homem também acabará destruído”.
Heinrich Heine (1797-1856), poeta alemão.
“De todas as coisas que possas usar, a tua
expressão é, seguramente, a mais importante”.
John Ruskin (1819-1900), escritor britânico.
“Ninguém é suficientemente rico que consiga
comprar o passado”.
Oscar Wilde (1854-1900), escritor britânico de
origem irlandesa.
“Não existe nada bom ou mau. Apenas o pensamento concede tais qualificações”.
William Shakespeare (1564-1616), dramaturgo inglês.
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Informação Útil

SAÚDE
Doutor Fernando Pádua
Cardiologista
Presidente da Fundação Professor Fernando de Pádua e do Instituto
Nacional de Cardiologia Preventiva — R. Dr. Nicolau de Betencourt nº
45 - 1050-078 Lisboa - Tel: 21 791 01 66; Fax: 21 791 01 69 • E-mail:
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Conversas no meu consultório

II - Tenho falta de ar
SERÁ DO CORAÇÃO?
(Continuação)
Paciente: Quer o senhor Doutor dizer que, afinal,
sempre posso estar doente do coração?
Médico: Poder, pode, e eu ainda não lhe disse que
não tinha nada, pois nem sequer a examinei! Todavia, a
verdade é que, até agora, não me parece ser coisa grave,
mas o doente é quem melhor pode contar o que sente6.
“Não há doenças, há doentes”, diz o nosso povo, e as
coisas não são sempre como estão nos livros! Para uma
doença do coração provocar falta de ar tem de ser uma
situação real e já avançada, o que não me parece existir.
No entanto, deixe-me explorar outras pistas; sente falta
de ar quando se deita? É que quando os doentes do
coração se deitam com a cabeça numa almofada baixa,
queixam-se mais de falta de ar (dispneia); e até se fala
em “dispneia do início do sono” quando, primeiro pelo
esforço de se deitarem e, depois, pela reabsorção do
edema7 dos membros inferiores, estão a dormir e
acordam em sobressalto com falta de ar. Por vezes até
têm de colocar mais almofadas, para dormir com a
cabeça elevada, ou pôr a cabeceira da cama mais alta8.
É que quando se começa a reabsorver o líquido do
edema (as pernas inchadas, que estarão desinchadas de
manhã), esse líquido vai sobrecarregar o coração, o qual
terá de trabalhar mais para o fazer circular pelas artérias
e veias.
Os doentes com falta de ar (dispneia) por causa
pulmonar não têm, habitualmente, essa dificuldade,
proveniente, nos cardíacos, da reabsorção do edema
dos membros inferiores, depois de deitados. Aos
outros, falta-lhes o ar porque os brônquios ou os
pulmões estão doentes e não pela posição.
Só nos casos mais avançados de insuficiência
cardiopulmonar - ou coração pulmonar crónico se somam as duas dispneias, cardíaca e pulmonar.
Médico: Citei-lhe as doenças pulmonares porque
também provocam falta de ar, quer por bronquite crónica
(agravada pelo uso do tabaco) quer, por exemplo, por
falta de ar causada por enfisema pulmonar (progressiva
destruição do tecido pulmonar, obrigando à suspensão
imediata do fumo, ativo ou passivo, para tentar suspender
as lesões).
Se o seu marido fuma (como creio que me disse), ele
que pare, pare já: o tabaco provoca bronquite crónica,
agrava o enf isema pulmonar e acelera a fase de
insuficiência conjunta cardio-pulmonar; para além disso,
provoca cancros (do pulmão, da bexiga, do rim, do
pâncreas, etc...) E, com a decisão de parar de fumar, ele
evitará que a senhora, os filhos e até outros familiares
ou amigos fumem passivamente o tabaco dele.
Desculpe-me, foi exagero meu, um pouco fora de
propósito, falar-lhe nisto tudo, porque não fuma, mas...
perceba-me, e convença o seu marido!
Voltemos então atrás: de facto, as doenças do coração,
como já vimos que era o seu receio, são causa frequente
de falta de ar - ou dispneia, como nós disemos9. Diz-se
que uma pessoa tem dispneia quando tem consciência
de que precisa mesmo de respirar (isto é, falta-lhe o
fôlego). E isso acontece nos cardíacos porque o coração,
ao perder força (por estar doente), não consegue
bombear bem o sangue e, assim, algum começa a ficar
para trás. No caso de a deficiente bombagem ser do
coração esquerdo (ventrículto e aurícula), esse sangue
retido atrás começa a ficar no pulmão e a encher os
alvéolos pulmonares, que era suposto estarem cheios
de ar. Eu até digo que é como se o doente se estivesse a
“afogar por dentro”.
Em fases mais avançadas (que chamamos de
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Nesta rubrica, a cargo da Prof.ª Luciana Graça,
esclarecem-se dúvidas sobre o uso da língua
portuguesa.
Luciana Graça é doutorada em Didática pela
Universidade de Aveiro - onde também se licenciou
em Português, Latim e Grego -, sendo, atualmente,
investigadora de pós-doutoramento no Centro de Investigação «Didática e Tecnologia na Formação de
Formadores». Colaborou, em secções semelhantes a Luciana Graça
esta, em vários jornais portugueses, como o Jornal de Prof.ª de Português,
Latim e Grego
Notícias e o Jornal da Bairrada.

«Tratam-se» ou «trata-se»?
«Luto nas Caxinas». «Tragédia levou mais uma vez
luto a Caxinas». Estes são apenas dois dos diversos
títulos de tristes notícias com que fomos confrontados,
no mês de Abril, que há poucos dias terminou. E, apesar
de simples, aqui fica a nossa sentida homenagem à gente
do mar. Gente esta que para a terra traz o alimento das
famílias. E o nosso próprio alimento também.
No caso desta semana, «tratam-se» ou «trata-se»?
Esta é a dúvida. Os casos estão já a seguir.
E, claro, uma excelente semana!
Casos:
• «Maioritariamente tratam-se de utilizadores destas
redes sociais, com entre mil a dois mil seguidores, que
terão partilhado pelo menos 50 mensagens
consideradas de conteúdo violento.» («Notícias ao
Minuto», 2014-04-28);
• «Maioritariamente trata-se de utilizadores destas
redes sociais, com entre mil a dois mil seguidores, que
terão partilhado pelo menos 50 mensagens consideradas de conteúdo violento.» (adaptação nossa);
• «Aproveite as diversas oportunidades Intermarché
para acumular Vales de Desconto. Tratam-se de
campanhas válidas de 29 de Abril a 5 de Maio»
(«Oportunidades e descontos», 2014-04-28);
• « Aproveite as diversas oportunidades Intermarché
para acumular Vales de Desconto. Trata-se de
campanhas válidas de 29 de Abril a 5 de Maio»
(adaptação nossa).
Comentário:
• «trata-se de» (e não «tratam-se de»): i) a construção
«trata-se de», com o sentido de «estar a falar-se de»,
é impessoal, sendo utilizada, portanto, apenas na 3.ª
pessoa do singular («trata-se de», «tratou-se de»,
«tratava-se de»), independentemente de ser seguida
de um nome no singular ou no plural; ii) logo, nos dois
casos acima apresentados, deveríamos ter «trata-se de
utilizadores» e «trata-se de campanhas» (assim como
deveríamos ter, também, «trata-se de utilizador»,
«trata-se de campanha»).
Em síntese:
«tratam-se de»
«trata-se de»

Conversas no meu consultório
descompensação ou insuficiência cardíaca), os
brônquios, também “inchados” por dentro, diminuem
de calibre e provocam pieira (o ar a passar por tubos
mais estreitos), pelo que até se fala de asma cardíaca10.
(Continuação em próxima edição)

6

Lá diz o poeta: se aquilo que a gente sente cá
dentro tivesse voz, muita gente, toda a gente, teria
pena de nós!
7
Inchaço
8
Com almofadas, o doente tem a cabeça elevada,
mas dobra-se pela cintura e prejudica a respiração
diafragmática. Ficando com menos almofadas, mas
com a cabeceira da cama levantada, não só mantém
a respiração abdominal como eleva a cabeça e baixa
os pés.
9
Pneia é respiração, apneia é ausência de
respiração, dispneia é respiração difícil.
10
Em crises mais graves de edema pulmonar
agudo é preciso até estar sentado, respirar oxigénio
e também mais tratamentos médicos, incluindo
diuréticos para eliminar os líquidos, mas não é
dessas situações muito graves e muito urgentes que
estamos a falar.

O
LEITOR
EA
LEI
ADVOGADO GONÇALO REGO
O advogado Gonçalo Rego apresenta esta coluna como um serviço
público para responder a perguntas legais e fornecer informações de
interesse geral. A resolução própria de questões depende de muitos
factores, incluindo variantes factuais e estaduais. Por esta razão, a
intenção desta coluna não é prestar aconselhamento legal sobre
assuntos específicos, mas sim proporcionar uma visão geral sobre
questões legais e jurídicas de interesse público. Se tiver alguma
pergunta sobre questões legais e jurídicas que gostaria de ver
esclarecida nesta coluna, escreva para Portuguese Times — O Leitor
e Lei — P.O. Box 61288, New Bedford, MA 02740-0288, ou telefone para
(508) 678-3400 e fale, em português, com o advogado Gonçalo Rego.

P. — Feri-me no trabalho há aproximadamente um
ano atrás. Tenho recebido benefícios do seguro do
trabalhador (workers’ compensation), incluindo tratamento médico. Fiz uma cirurgia no joelho e tenho vindo
a fazer fisioterapia. No inverno passado a caminho da
fisioterapia perdi o controlo do carro e embati num poste
telefónico. A estrada estava escorregadia devido ao
gelo. Deste acidente feri o outro joelho. A minha
pergunta é quem deve pagar o tratamento médico para
este joelho?
R. — Há uma secção interessante na Lei, mas
desconhecida para muitos, se um indivíduo se magoa
num centro médico onde está recebendo tratamento
devido a um acidente de trabalho, então é a companhia
de seguros do trabalho responsável pelo tratamento da
nova lesão. Por isso, acredito que seguradora responsável
pelo seu seguro de trabalhado deve pagar o tratamento
médico desta nova lesão. No entanto, não ficaria surpreso
se eles contestassem. A outra opção é que seja o seu
seguro do carro a cobrir o tratamento. A última opção,
obviamente é o seu seguro de saúde privado. Concluindo
tem três opções e deve ser possível utilizar pelo menos
uma delas para cobrir as novas despesas médicas.

✞

NECROLOGIA
Abril e maio 2014

✞

Agostinho Bettencourt, 87, Swansea e Fall River; dia
24. Natural de Santo António-Além Capelas, S. Miguel,
era viúvo de , passed away Thursday, April 24, 2014. Born
in Santo Antonio, Alem Capelás, São Miguel Francelina
V. (Rego) Bettencourt. Deixa os filhos Angie Felizola,
José, Agostinho e Carlos Bettencourt; netos; bisnetos;
irmão e sobrinhos.
Inês Ascenção (Câmara) Castro, 85, Bristol; dia 25.
Natural de Porto Santo, Madeira, era viúva de Noé Sousa
Castro. Deixa os filhos Ligia Mendonca, Jorge Castro e
Ana Travassos; netos; bisnetos e irmãos.
Orlindo M. Silva, 92, Pawtucket; dia 25. Natural de
Baracal, era viúvo de Maria D. (Delgado) Silva. Deixa o
filho DAvid D. DaSilva; netos e irmãos.
Maria Gloria (Bairos) Braga, 96, Taunton e antes de
Hudson; dia 25. Natural de Santa Maria, era viúva de
Manuel Viveiros Braga. Deixa as filhas Maria C. Loura,
Maria A. Frias e Delia M. Vetter; netos; bisnetos; trisnetos
e sobrinhos.
Maria E. (Bizarrao) De Andrade, 77, Fall River; dia
25. Natural de Rabo de Peixe, S. Miguel, era casda com
Manuel V. De Andrade. Deixa os filhos Maria C. Cabral,
Manuel E., José e Leonardo Andrade; netos; irmãs e
sobrinhos.
João “Beep Beep” Carreiro, 80, New Bedford; dia 26.
Natural das Furnas, S. Miguel, era viúvo de Maria A.
(Couto) Carreiro. Deixa os filhos João M., António J. e
Luis F. Carreiro, Maria M. Correia, Ana Isabel Furtado,
Helena M. Riz e Linda Claro; netos; bisnetos e sobrinhos.
Eduarda M. (Frias) Elizardo, 71, Fall River; dia 26.
Natural das Furnas, S. Miguel, era viúva de Agostinho
Elizardo. Deixa os filhos Joseph M. e Carlos M. Elizardo;
netos; irmãos e sobrinhos.
Armanda (dos Santos) Almeida, 78, Bristol; dia 26.
Natural de Água de Pau, S. Miguel, era casada com José
Resendes DeAlmeida. Deixa, ainda, os filhos Armanda
Soares, Tina (Manuel) Papoula, Theresa (António)
Resendes e Lisa (Chad) Sjursen of Revere; netos; bisnetos
e irmão.
Edgardo A. Mota, 81, Attleboro; dia 27. Natural de São
Miguel, era viúvo de Maria I. (Neto) Mota. Deixa os filhos
Arnold Mello e Jorgina “Gigi” Morais; netos; bisnetos e
irmãos.
Firmino M. Gomes, 73, Mattapoisettl dia 27. Natural de
Viade, era casado com Aurisia C. (Cruz) Gomes. Deixa,
ainda, o filho Edward Gomes; netos; irmãs e sobrinhos.
(Continua na página 24)

Cantora luso-americana
Sky Ferreira atua no Porto
Sky Ferreira, cantora
norte-americana de 21 anos
e com raízes portuguesas, irá
atuar dia 6 de junho no
Optimus Primavera Sound
2014, no Porto.
Natural de Los Angeles,
Sky Ferreira, cujo estilo
musical é pop/rock indie
lançou o seu disco de estreia
Night Time, My Time, no
mês de outubro do ano
passado.
O festival Primavera que
decorrre de 5 a 7 de junho,
no Parque da Cidade, da
cidade nortenha contará, ainda, com a presença de Caetano
Veloso, Pixies, The National, Charles Bradley, Rodrigo
Amarante, Joana Serrat e John Wizards.

TOP 10
“Cantinho
da Amizade”
de Maria de Lourdes

As canções e os artistas
mais votados desta semana
Podem votar aos sábados ou domingos
1.º Catarina Avelar ...... Saudade, Silêncio e Sombra
2.º Jorge Ferreira ............................................. Tiroliro

A cidade de Saint Louis e a cena local de blues foi o
destino, há 15 anos, do lusodescendente Anthony Gomes,
que agora vê o esforço recompensado com concertos com
B.B. King, como o próximo que irá realizar a 31 de maio.
Natural de Toronto, filho de um português e de uma
canadiana francófona, Anthony Gomes, de 43 anos, vive
há 15 anos em St. Louis (Missouri) para se aperfeiçoar
enquanto artista e compositor dos blues: “Se queres jogar
futebol vais para a Europa, se queres jogar hóquei no gelo
vais para o Canadá, e se queres tocar blues, vais para os
Estados Unidos, porque é de lá que vem a música”.
Anthony Gomes, que regressou a Toronto para um
concerto, precisamente na Dundas Street (numa zona de
Toronto conhecida como ‘Little Portugal’), tem como
referências B.B. King, Buddy Guy, Albert King, Ray
Charles, Aretha Franklin, Stevie Ray Vaughan, Jimmy
Hendrix e Eric Claypton.
No dia 31 de maio, volta a tocar num festival em
Rockford, Illinois, com o seu ídolo B.B. King, num sonho
mais um vez “tornado realidade”. “Disse-lhe que odeio
tocar com ele (B.B. King), porque o público fica a saber
onde roubei as ideias, mas ele disse-me para não referir
que é roubar, mas sim emprestar”, brincou, que aponta a
idade como uma virtude para quem toca blues.
“Não podes falar de vida se não a viveres, e os blues
falam sobre a vida. E há jovens que o fazem, mas é como

5.º Chico Ávila .......................... Mais que teu Amigo
6.º Jorge Silva ............................................. Ana Maria
7.º Portuguese Kids ........ A Desgarrada Portuguesa
8.º Arlindo Andrade ........................... És uma Bomba
9.º Luis Neves ......................................... Viver a Vida
10.º Ana Silva ............................... Portuguesa de raiz

SEXTA-FEIRA, 09 MAIO
18:00 - TELEJORNAL
18:30 - TELENOVELA
19:30 - VARIEDADES
20:30 - FINA ESTAMPA
21:30 - BOA NOVA VIDA
22:00 - AGENDA
22:10 - TELEJORNAL
SÁBADO, 10 MAIO
19:00 - FIM DE SEMANA
20:00 - TELEDISCO
21:00 - COMUNIDADE
EM FOCO
22:00 - VARIEDADES
DOMINGO, 11 MAIO
14:00 - FINA ESTAMPA
OS EPISÓDIOS DA SEMANA

19:00 - MISSA DOMINICAL
20:00 - TELEDESPORTO
20:45 - VARIEDADES

SEGUNDA, 12 MAIO
18:00 - TELEJORNAL
18:30 - TELENOVELA
20:00 - VARIEDADES
20:30 - FINA ESTAMPA
21:30 - BOA NOVA VIDA
22:00 - TELEJORNAL (R)
TERÇA-FEIRA, 13 MAIO
18:00 - TELEJORNAL
18:30 TELENOVELA
19:30 - TELEDISCO
20:30 - FINA ESTAMPA
21:30 - BOA NOVA VIDA
22:00 - AGENDA
22:05 - TELEJORNAL
QUARTA-FEIRA, 14 MAIO
18:00 - TELEJORNAL
18:30 - TELENOVELA
19:30 - VOCÊ E A LEI/
DAQUI E DA GENTE
20:00 - VARIEDADES
20:30 - FINA ESTAMPA
21:30 - BOA NOVA VIDA
22:00 - AGENDA
22:10- TELEJORNAL (R).

A cantora portuguesa
Kátia Guerreiro atua dia 13
em Xangai, num raro
“Concerto de Fado” na
China, com a participação
da mezzo-soprano chinesa
Wang Weiqian, uma das
estrelas da companhia de
ópera local.

outra disciplina, quando tiveres a maturidade suficiente,
chegas lá: Eric Claypton tocou os melhores (blues) nos
seus 50 anos, B.B. King nos seus 60 “, disse.
O lusodescendente já atuou em diversos países como
França, Bélgica, Noruega, Finlândia e Portugal mas, para
já, diz que os projetos para o futuro são “acordar amanhã,
apreciar cada dia, balançar o desejo de crescer como artista
e ser humano, e tocar blues nos vários pontos do globo”.
Lusa

O espetáculo, que coincidirá com a visita à China
do Presidente português,
Cavaco Silva, decorrerá numa das mais modernas salas
de ópera de Xangai, no
âmbito do Festival Internacional de Música da cidade.
Kátia Guerreiro “é uma
das vozes mais importantes
da música tradicional portuguesa chamada FADO” e
“tem sido aplaudida nos
melhores palcos e festivais”, dizem os promotores
do concerto.
A cantora tem também
agendado um espetáculo
em Macau, a 18 de maio.

Kátia Guerreiro é a quarta
fadista portuguesa a atuar
na China continental nos
últimos oito anos, depois de
Ana Moura, Mariza e
Cristina Nóbrega.
Sede de um município
com um quinto da área do
Alentejo e cerca de 24 milhões de habitantes, Xangai
é considerada “a capital
económica” da China.
Cavaco Silva deverá visitar Xangai, Pequim e Macau de 12 a 18 de maio, na
primeira viagem oficial de
um chefe de Estado português à China em quase uma
década.

Os ‘The Peakles’, uma banda
lusa de tributo aos Beatles,
com apenas um ano de
existência, irá participar no
festival internacional Beatle
Week, um tributo aos músicos
britânicos, a decorrer de 20 a
26 de agosto, em Liverpool.
Esta é a primeira vez que uma
banda portuguesa participa
naquele festival.

Rádio Voz Do Emigrante
A VOZ DA COMUNIDADE DE EXPRESSÃO PORTUGUESA DESDE 1988
A equipa:

Rubricas:

Helena Silva
Ricardo Farias
Fátima Moniz
Aires Medeiros
José Aguiar
Mário Sousa
Maria de Lurdes
Artur Aguiar
Armanda Arruda
Arnaldo Feliciano
Patrícia Cristina
Lenny Gervásio
John Carrasco
e numerosos colaboradores

Toda a programação
é repetida depois da
meia-noite e na manhã
do dia seguinte.

Anthony Gomes

“Concerto de Fado” em Xangai
com Kátia Guerreiro

4.º Jeremias Macedo .............................. O meu Amor

Programação do Portuguese Channel
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Lusodescentente Anthony Gomes toca com
o lendário B.B. King nos EUA a 31 de maio

3.º Tony Borges .................................... Amor Perfeito

QUINTA-FEIRA, 08 MAIO
18:00 -TELEJORNAL
18:30 - TELENOVELA
19:30 - ESPAÇO MUSICAL
20:00 - VARIEDADES
20:30 - FINA ESTAMPA
21:30 - BOA NOVA VIDA
22:00 - AGENDA
22:10 - TELEJORNAL (R)

Artes/Espetáculos
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Notícias

Frank P. Baptista
Fundador/Produtor/Director

Seg. a Sex.: 10am-5:00 AM
Sábado: 5am-5:00 AM
Domingo: 3:00 PM-5:00 AM

P.O. Box 9813
Fall River, MA 02720
Tel.: (508) 678-9727 - Ext.38/30
e-mail: vozdoemigrante@apol.net

FUNDADA EM 1988

Regionais, de Portugal, do Mundo
Linha Aberta • Entrevistas
Desporto • Tempo
• E segmentos como:
O poder político e o seu impacto
• A Voz de Washington
• Ao Fim da Manhã
• Ao Cair da Tarde
• Ao Longo da Noite
• Curso de Cidadania
• Você e a sua Saúde
• Dedicatórias, concursos, etc...
www.radiovozdoemigrante.com
Emissão ao vivo

Morreu o ator
britânico
Bob Hoskins

O ator britânico Bob
Hoskins, que interpretou
o famoso detetive do
filme “Quem tramou
Roger Rabbit?” (1988),
morreu dia 29, terça-feira,
aos 71 anos devido a uma
pneumonia. Deixa a esposa Linda, os dois filhos
do casal, Rosa e Jack, e
dois filhos de um casamento anterior, Alex e
Sarah. O ator londrino,
que iniciou a sua carreira
cinematográfica na década 1970, foi diagnosticado com a doença de
Parkinson em 2011. O
seu último papel foi no
filme “A Branca de Neve
e o Caçador”, onde interpretou um sete anões.
Em 1988, o ator britânico
ficou conhecido a nível
internacional com a interpretação do detetive
Eddie Valiant em “Quem
tramou Roger Rabbit?”,
um filme realizado por
Robert Zemeckis e produzido por Steven Spielberg que misturava personagens humanas e de
animação. “Mona Lisa”
(1986), “Hook” (1991) e
“Super Mario Bros”
(1993) são alguns dos
filmes que marcaram a
carreira cinematográfica
de Hoskins, que parti
cipou em cerca de 70
películas. Em 1987 foi
nomeado para um Óscar
de Melhor Ator pela
interpretação no filme
“Mona Lisa”, filme que
lhe valeu um Globo de
Ouro.

Telenovela/Horóscopos
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Fina Estampa

140 capítulos

CAPÍTULO Nº. 136 – 12 de maio
Íris e Alice combinam como irão tirar dinheiro de Tereza
Cristina. Crô insiste que Baltazar vá para sua casa passar a
noite. Joana cobra do delegado Paredes a resolução da
morte de sua irmã. Wallace e Dagmar chegam à casa dela
se beijando. Ferdinand se irrita por ter que ficar escondido.
Baltazar aceita passar a noite na casa de Crô. Dome na
sala, mas no meio da madrugada vai para o quarto de Crô e
começa a chorar sentado na cama. Guaracy fica com ciúmes
por René estar fazendo o café da manhã na casa de
Griselda. Teodora leva Quinzinho de volta e se despede de
Griselda. Quinzé vai até o lado de fora da casa, esperando
encontrá-la, mas não consegue. Crô vai, no dia seguinte,
procurar por Celeste e pede que ela aceite Baltazar de volta.
Tereza Cristina vai até a Pousada de Álvaro e exige saber a
verdade sobre seu passado. Álvaro revela que eles são, na
verdade, irmãos por parte de pai. Tereza Cristina exige que
essa informação não seja revelada a mais ninguém. Crô
garante a Baltazar que convenceu Celeste a aceitá-lo de
volta. Griselda tenta convencer a amiga a pensar direito
sobre a volta do marido. Celeste, mesmo magoada, decide
aceitar o retorno de Baltazar. Tereza Cristina avisa que vai
precisar do barco de Pereirinha. Começa o concurso de
beleza da praia. Pereirinha tenta convencer Teodora a não
viajar. Gigante e Griselda aconselham Quinzé a ir atrás da
ex-mulher. Patrícia revela a Antenor que está grávida. A
polícia monitora a movimentação de Ferdinand.
CAPÍTULO Nº. 137 – 13 de maio
Todos da família de Griselda comemoram a gravidez de
Patrícia, mas ela se mostra preocupada sobre a reação de
sua mãe. René acredita que Tereza Cristina não é tão ruim
a ponto de fazer algo contra a própria filha. As candidatas
ao cargo de sereia do pedaço desfilam na praia e os jurados
debatem para a escolha da vencedora. Celeste avisa que
Baltazar pode voltar pra casa, mas na condição de hóspede.
Recusa-se inclusive a ajudar Baltazar nas tarefas diárias.
Baltazar se queixa para Crô sobre a dureza da atitude de
Celeste. Patrícia conta para Tereza Cristina sobre sua
gravidez. Tereza Cristina reage mal e Patrícia fica chocada
ao constatar que a mãe deseja que ela perca a criança. Crô
aparece exatamente no momento em que sua patroa
planejava jogar a filha da escada. Tereza briga com o
empregado. Depois do desfile das cinco finalistas, Álvaro
anuncia Deborah como vencedora do concurso Sereia do
Pedaço. As outras concorrentes se revoltam. Jaquelaine
garante que vai continuar concorrendo. Griselda convence
Quinzé a ir atrás de Teodora no aeroporto e ele aceita a
sugestão da mãe. Esther e Paulo se declaram um ao outro
e se perdoam pelas brigas. Tereza Cristina convence
Ferdinand a agir rapidamente contra Griselda. A polícia fica
atenta às movimentações do capanga. Deborah cobra de
Griselda o motivo para Quinzé não ter ido vê-la. Paredes
avisa a Joana que vão prender Ferdinand. Ao ser abordado
pela polícia, ele foge. Quinzé chega atrasado ao aeroporto,
mas o voo de Teodora, que já havia decolado, retorna.
CAPÍTULO Nº. 138 – 14 de maio
Ferdinand consegue escapar da polícia. Delegado
Paredes desconfia de sua ligação com Tereza Cristina e a
procura, mas não tem provas que a liga ao bandido. Quinzé
pede Teodora que case-se com ele novamente. Eles passam
a noite juntos e ela aceita o pedido. Ele a leva pra morar
com ele na casa de Griselda e seu filho. René resolve

PORTUGUESE TIMES
comprar uma casa no condomínio onde mora suas exmulheres, e Vanessa aceita, desde que ela vá com ele como
futura esposa.Alice e Iris compram um caminhão e vão viver
pelas estradas. Deborah vira modelo e fotografa na loja de
Griselda. Tereza Cristina exige que Ferdinand rapte Griselda
para matá-la. No tribunal, Celina declara odiar Danielle.
Danielle e Beatriz aceitam um acordo de indenização, o que
deixa Celina muito irritada. Enzo dá dinheiro a Pereirinha
afirmando ser de seu trabalho como modelo, e revela que
mudará de vida como prova de amor por Danielle. Pereirinha
tem planos de fugir com Tereza Cristina. Ferdinand prepara
o cativeiro pra seqüestrar Griselda.
CAPÍTULO Nº. 139 – 15 de maio
Paulo e Esther conversam sobre a nova coleção da Fio
Carioca. Enzo é reconhecido na rua e Danielle se chateia
quando uma fã pensa que ela é mãe do rapaz. Danielle
conversa com Mônica sobre a possibilidade de voltar a
trabalhar como médica, mas Mônica afirma ser impossível.
Danielle decide ir para África ser parteira e ajudar pessoas
necessitadas. Enzo avisa Pereirinha que irá ajudar Danielle
na viagem. Pereirinha comenta que planeja sumir mais
quinze anos. Íris escreve para Álvaro contanto como está
sua vida no nordeste. Leonardo e Wallace se concentram
para a Luta. Vilma fica inquieta com a demora de Letícia
para o casamento. Griselda avisa Vilma que irá se atrasar,
mas que irá ao casamento. Wallace incentiva Leandro a
lutar. Tereza Cristina leva Ferdinand para o condomínio.
Ferdinand sequestra Griselda. Tereza Cristina bate em
Guaracy com uma chave de roda do carro e ele desmaia.
Leandro vence a luta. Zuleika aparece no casamento de
Juan e Letícia e pede desculpas para o ex patrão. Amália
fica preocupada com a demora de Griselda. Guaracy avisa
Antenor sobre o sequestro de Griselda. Crô se desespera
com a visita do delegado a procura de Tereza Cristina.
Pereirinha leva as malas de Tereza Cristina para seu barco.
Griselda acorda no cativeiro e Tereza Cristina manda que
ela implore por sua vida.
CAPÍTULO Nº. 140 – 16 de maio
Tereza Cristina manda Griselda implorar pela sua vida,
mas ela não aceita. Crô chora por causa de Tereza Cristina
e entra no armário do closet. Antenor fica impaciente com a
demora da polícia e resolve agir sozinho. Tereza Cristina e
Ferdinand vão para um motel e ele fala onde está a gravação
que incrimina a madame. Antenor liga para Patrícia e pede
que vá encontra-lo sem que ninguém perceba. Amália liga
para casa e Guaracy é obrigado a contar que Griselda foi
sequestada. Tereza Cristina manda Ferdinand tomar banho
na hidro massagem. Antenor e Patrícia procuram o galpão
onde ele ficou preso. Tereza Cristina joga o secador de
cabelo na hidro e Ferdinand morre eletrocutado. Wallace
vence a luta e retoma seu cinturão de campeão. Tereza
Cristina volta ao galpão e pega a gravação falsa de
Ferdinand. Tereza Cristina coloca fogo no galpão. Patrícia
vê o incêndio e mostra para Antenor. Antenor e Patrícia
chegam ao galpão. Patrícia segura Tereza Cristina enquanto
Antenor solta Griselda. Tereza Cristina foge. O Delegado
vê o carro de Tereza Cristina, mas ela faz ocorrer um acidente
e foge. Baltazar convence Crô a sair do armário. Crô pensa
em Tereza Cristina o convidando para fugir do país. Todos
conversam sobre o sequestro na casa de Griselda. Crô conta
onde Tereza Cristina está. O barco de Pereirinha passa por
uma tempestade no mar e some. Tereza Cristina é dada
como morta. Crô fica com a casa de Tereza Cristina de
herança no testamento. Esther ganha a guarda definitiva
da filha. Antenor e Amália batizam seus filhos. Antenor
termina sua faculdade de medicina. Griselda faz um discurso
na cerimonia de formatura de Antenor.
FIM

Necrologia: abril e maio 2014
(continuação da página 22)

Adolfo Garcia Rosa, 77, Cranston; dia 28. Natural da
Horta, Faial, era casado com Francisca P. Rosa. Deixa,
ainda, os filhos Hernani M. e Carlos H. Rosa; netos e
irmão.
Ana (Pereira) Natário, 94, Ludlow; dia 28. Natural
de Padroso, era viúva de José Natário. Deixa a irmã
Barbara Leitão; sobrinhas e respetivas famílias.
Luis G. DaSilva, age 75, Bristol; dia 28. Natural dos
Açores, era casado com Maria C. (Moitoso) DaSilva.
Deixa, ainda, a filha Elizabeth Tattrie; netos e irmãos.
Manuel Joaquim Alves, 62, Fall River; dia 28. Natural
de Chaves, era casado com Domitila (Silva) Alves. Deixa,
ainda, os filhos Michael P. e Jason B. Alves e netos.
Gilda (Pereira) Botelho, 91, Taunton; dia 28. Natural
de São Miguel, era viúva de Manuel R. Botelho. Deixa
os filhos Louis M. Botelho e Mary Cunha; netos;
bisnetos; irmãs e sobrinhos.
José J. Massa, 79, East Providence; dia 28. Natural de
São Miguel, era viúvo de Margarida M. (Rocha) Massa.
Deixa os filhos Paula Francis, Emanuel e Rui Massa e
netos.
Marco Batista Fernandes, 41, Attleboro; dia 29.
Natural de Santa Maria, era casado com Kristen
(Tritendi) Fernandes. Deixa, ainda, os pais Luisa Batista
e Francisco A. Fernandes; filhos Sophia, Marco e André
Fernandes e irmão João F. Fernandes.

José T. Pacheco, 91, Fall River; dia 30. Natural de São
Miguel, era viúvo de Rose (Machado) Pacheco. Deixa
os filhos David P. Pacheco e Ann M. Sousa; netos; irmã
e sobrinhos.
Maria Ana Pacheco, 91, East Providence; dia 01.
Natural de São Miguel, era viúva de José Pacheco. Deixa
os filhos José E., José Daniel, Carlos M., António A. e
Maria Adriana Pacheco e Maria daGraça Ponte; netos e
bisnetos.
Silvestre M. Costa, 63, Seekonk; dia 01. Natural da
Algarvia/Nordeste, S. Miguel, era casado com Inez
(Pacheco) Costa. Deixa, ainda, as filhas Priscilla A. e
Stacey M. Costa e irmãos.
José V. Silveira, 90, East Providence ; dia 01. Natural
de Manadas, São Jorge, era casado com Maria D. (Santos)
Silveira. Deixa, ainda, os filhos Ondina Ferreira,
Juvenalia Sousa, Olga Gois, Maria Santos, Emilia Gago,
Delores Cabral, Rosa Silva, Joseph e Roy Silveira; netos;
bisnetos; irmã e sobrinhos.
José daPonte Simão, 85, Bristol; dia 02. Natural de
São Pedro, S. Miguel, era casado com Evelina Andrade
(Correia) Simão. Deixa, ainda, os filhos José, Eduardo e
Victor Simão e Cidalia (Manuel) Silva; netos e bisnetos.
António B. “Tony” Chaves, 61, Taunton; dia 02.
Natural de Santa Maria, era casado com Pamela (Hebard)
Chaves. Deixa, ainda, a mãe Maria (Borges) Chaves;
filhas Jessica e Kirsten Chaves; irmãos e sobrinhos.
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CARNEIRO - 21 MAR - 20 ABR

BALANÇA - 23 SET - 22 OUT

Carta Dominante: 9 de
Copas: Vitória.
Amor: Poderá ser
surpreendido
com
uma
declaração de amor. Não hesite
em comprometer-se pelo que
está correto.
Saúde: Evite as gorduras.
Dinheiro: Mantenha a calma
para resolver um problema no
seu trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 1, 2,
3, 9
Pensamento positivo:Tenho
vitórias, porque sei que as
mereço!

Carta Dominante: O
Diabo: Energias Negativas.
Amor: Confie mais na sua
cara-metade. Para quê discutir?
Um pequeno gesto ou uma boa
ação são bem mais importantes
do que as palavras!
Saúde: Poderá sentir-se
psicologicamente fragilizado.
Dinheiro: Não deixe que
abusem da sua boa vontade.
Números da Sorte: 9, 14, 45,
46, 49, 7
Pensamento
positivo:O
pensamento positivo vence
todos os obstáculos.

TOURO - 21 ABR - 20 MAI

ESCORPIÃO - 23 OUT - 21 NOV

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros: Pessoa
Útil, Maturidade.
Amor: Poderá viver uma
relação fugaz, mas cheia de
paixão. A Vida espera por si.
Viva-a!
Saúde: Relaxe e liberte o
stress acumulado no dia a dia.
Dinheiro: A nível financeiro
está tudo controlado.
Números da Sorte: 44, 11, 5,
36, 1, 4
Pensamento positivo:Tenho a
maturidade necessária para
tomar as decisões certas.

Carta Dominante: 9 de
Espadas: Mau Pressentimento, Angústia.
Amor: Uma discussão com o
seu par deixá-lo-á preocupado.
Preocupe-se em ser bom e justo
pois será feliz!
Saúde: Poderá passar por uma
fase de desânimo.
Dinheiro: Não gaste mais do
que tem, pense no futuro.
Números da Sorte: 19, 22, 29,
36, 45, 47
Pensamento positivo:Tenho fé
e confiança em mim, eu sei que
sou capaz!

GÉMEOS - 21 MAI - 20 JUN

SAGITÁRIO - 22 NOV - 21 DEZ

Carta Dominante: O
Rei de Ouros: Inteligente, Prático
Amor: A sua felicidade poderá despertar comentários invejosos. Descubra a imensa força e
coragem que traz dentro de si!
Saúde: Cuide do seu sistema
cardiorrespiratório.
Dinheiro: Atenção às atitudes
de um colega pouco sincero.
Números da Sorte: 44, 47, 49,
25, 26, 4
Pensamento positivo:A minha inteligência e sentido
prático ajudam-me a seguir o
melhor caminho.

Carta Dominante: 4
de Ouros: Projetos.
Amor: Aproveite
para estar mais tempo com os
seus amigos. A vida é uma
surpresa, divirta-se!
Saúde: Modere as suas
emoções.
Dinheiro: Ritmo de trabalho
intenso mas o resultado será
muito gratificante.
Números da Sorte: 8, 10, 4, 3,
36, 33
Pensamento positivo:Cuido
dos meus projetos com amor e
cuidado.

CARANGUEJO - 21 JUN - 22 JUL
Carta Dominante: O
Carro: Sucesso.
Amor: Empenhe-se a
cem por cento num envolvimento amoroso recente. Aprenda a escrever novas páginas no
livro da sua vida!
Saúde: Faça uma desintoxicação ao seu organismo.
Dinheiro: Fase favorável ao
fecho de negócios.
Números da Sorte: 2, 4, 13,
22, 31, 44
Pensamento positivo:O sucesso espera por mim, porque eu
mereço!

LEÃO - 23 JUL - 22 AGO
Carta Dominante: 7
de Paus: Discussão,
Negociação Difícil.
Amor: Controle o mau-humor.
Que a serenidade e a paz de
espírito sejam constantes.
Saúde: Deve gerir bem as suas
energias para não se sentir
desgastado.
Dinheiro: Controle eficientemente a sua vida financeira.
Números da Sorte: 11, 14, 32,
39, 41, 48
Pensamento positivo: Mantenho a calma mesmo em situações mais exigentes.

VIRGEM - 23 AGO - 22 SET
Carta Dominante: 5
de Copas: Derrota.
Amor: As suas mudanças de humor poderão trazer
alguns problemas. A paz começa
no seu próprio coração.
Saúde: Receberá resultados de
um exame e sentir-se-á aliviado.
Dinheiro: Procure não tomar
nenhuma decisão sem antes
analisar tudo o que ela implica.
Números da Sorte: 33, 6, 21,
4, 7, 8
Pensamento positivo:Cultivo
a paz no meu coração, e sei que
assim sou vencedor!

CAPRICÓRNIO - 22 DEZ-19 JAN
Carta Dominante: O
Louco: Excentricidade.
Amor: Procure dar
um pouco mais de ânimo e
vitalidade à sua relação afetiva.
Tenha ideias e coloque-as em
prática. Evite a monotonia!
Saúde: Cuidado com as costas, não faça grandes esforços.
Dinheiro: Nunca deixe para
amanhã aquilo que pode fazer
hoje, será prejudicial para si.
Números da Sorte: 5, 25, 15,
45, 14, 7
Pensamento positivo:Tenho a
ousadia de sonhar!

AQUÁRIO - 20 JAN - 18 FEV
Carta Dominante: 3 de
Copas: Conclusão.
Amor: Exija do seu par
a verdade sobre as suas
intenções. A confiança é a
grande força da vida!
Saúde: O cansaço físico pode
ser resolvido com um bom
banho relaxante.
Dinheiro: Reflita acerca do
seu futuro profissional.
Números da Sorte: 8, 1, 4, 7,
17, 19
Pensamento positivo:Eu concluo tudo aquilo que começo

PEIXES - 19 FEV - 20 MAR
Carta Dominante: Rei
de Espadas: Poder,
Autoridade.
Amor: Alguém poderá pedirlhe perdão por um erro cometido
no passado.
Saúde: Cuide da sua saúde
oral, poderá ter um abcesso.
Dinheiro: Possível entrada de
dinheiro.
Números da Sorte: 45, 4, 10,
1, 2, 3
Pensamento positivo:Tenho o
poder necessário para escolher
com justiça.

Desporto
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Olhanense vence FC Porto e deixa
luta pela manutenção ao “rubro”
O Olhanense manteve viva a esperança de manutenção
na I Liga de futebol, após receber e vencer o FC Porto, por
2-1, em jogo da 29.ª e penúltima jornada da prova.
Os algarvios alcançaram na tabela o Paços de Ferreira,
que empatou a zero perante o Rio Ave, em Vila do Conde,
mas estão em desvantagem no confronto direto, pelo que
na última ronda precisam sempre de fazer melhor resultado
do que os pacenses.
O Olhanense adiantou-se aos 14 minutos, pelo central
dinamarquês Kroldrup, e ampliou aos 66, pelo avançado
italiano Dionisi, tendo o FC Porto respondido com um belo
remate do mexicano Herrera, aos 82.
Também o Belenenses ainda não se livrou da descida
direta, apesar do empate a um golo na casa do europeu
Estoril-Praia, mas garantirá em definitivo a permanência
caso vença na última jornada o Arouca, no Estádio do
Restelo. Deyverson, aos 19 minutos, adiantou o Belenenses,
mas o médio Evandro, aos 52, na conversão de uma grande
penalidade, estabeleceu a igualdade e salvou os
“canarinhos “ da derrota, num encontro em que ambas as
equipas terminaram com 10 unidades.
Com o título já assegurado e com alguma festa pelo meio
devido ao apuramento pelo segundo ano consecutivo para
a final da Liga Europa, o Benfica cedeu um empate (1-1)
perante o Vitória de Setúbal, no último jogo dos
“encarnados” no Estádio da Luz esta época. André Gomes
deu vantagem ao Benfica, aos 60 minutos, mas o brasileiro
Rafael Martins igualou de grande penalidade (75) e igualou
o benfiquista Lima no terceiro lugar da lista dos melhores
marcadores com 14 golos.
Na sua época de estreia no principal escalão, o Arouca
assegurou a permanência com um triunfo sobre o Gil
Vicente, por 1-0, com um golo de David Simão, aos 35
minutos de grande penalidade, num jogo disputado em
Aveiro. Mesmo com a derrota, a formação de Barcelos
garantiu a presença na I Liga graças aos empates de
Belenenses e Paços de Ferreira.

UEFA rejeita recurso
e Markovic falha final
da Liga Europa
O Comité Disciplinar da UEFA rejeitou ontem, terçafeira, o pedido de despenalização de Markovic feito pelo
Benfica, para que o sérvio pudesse jogar a final da Liga
Europa em futebol. “Ainda não fomos notificados, mas
já temos a indicação de que a decisão do Comité
Disciplinar da UEFA não foi favorável ao Benfica”, disse
fonte do clube encarnado, que não excluiu a hipótese
do clube vir a recorrer da decisão do organismo máximo
do futebol europeu. Segundo informação dada pela
UEFA à agência Lusa, a decisão do Comité Disciplinar
não envolveu a audição do árbitro que dirigiu o
Juventus-Benfica, o inglês Mark Clattenburg, ou de
qualquer outro dos participantes na partida.

Julen Lopetegui é o novo
treinador do FC Porto
O espanhol Julen Lopetegui foi apresentado
ontem, terça-feira, como novo treinador de futebol
do FC Porto para as próximas três épocas, numa
cerimónia conduzida pelo presidente do clube,
Pinto da Costa.
O novo técnico dos “dragões” iniciou a carreira
de treinador em 2003, ao serviço do Rayo Vallecano,
tendo permanecido apenas um ano.
Lopetegui só voltou a treinar em 2008, quando
assumiu o comando técnico do Real Madrid B, clube
no qual permaneceu uma temporada, vinculandose depois à Real Federação Espanhola de Futebol
para treinar os escalões jovens.
Nessas funções, conquistou dois títulos europeus,
o primeiro pelos sub-19, em 2011, e o segundo com
a equipa de sub-21, em 2013.

O espanhol Julen Lopetegui com Pinto da Costa durante
a sua apresentação como novo técnico do FC Porto.
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Nacional-Sporting .................... 1-1 (0-1 ao intervalo)
Benfica-V. Setúbal .......................................... 1-1 (0-0)
Rio Ave-Paços Ferreira ......................................... 0-0
Olhanense-FC Porto ...................................... 2-1 (1-0)
Arouca-Gil Vicente ......................................... 1-0 (0-0)
Académica-V. Guimarães ...................................... 0-0
Estoril Praia-Belenenses ............................... 1-1 (0-1)
Sp. Braga-Marítimo ........................................ 1-1 (1-0)

PRÓXIMA JORNADA (30ª, ÚLTIMA)
Sábado, 10 de maio
Belenenses - Arouca (11:00 AM, SporTV)
Paços Ferreira - Académica (11:00 AM, SporTV)
V. Setúbal-Olhanense (11:00 AM, SporTV)
V. Guimarães-Sp. Braga (11:00 AM)
FC Porto-Benfica (1:00 PM, SporTV)

André Gomes, autor do golo do Benfica, em luta pela
posse do esférico com um adversário, na partida em que
os “encarnados”, em ambiente de festa, cederam um
empate frente ao V. Setúbal (1-1).

Domingo, 11 de maio
Sporting - Estoril Praia (11:00 AM, SporTV)
Gil Vicente - Nacional (11:00 AM)
Marítimo - Rio Ave (11:00 AM)
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Penafiel sobe, Atlético
desce e Aves e Chaves
sonham com “play-off”
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06 MARÍTIMO
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39-44 38

O Penafiel garantiu domingo o regresso à I Liga de futebol
após triunfo 2-1 na visita ao União da Madeira, enquanto o
Desportivo das Aves assegurou vantagem sobre o
Desportivo de Chaves na corrida ao “play-off” de subida.
À passagem da 41.ª e penúltima ronda, os penafidelenses
juntam-se assim ao Moreirense que há muito tinha feito a
festa na II Liga, faltando definir quem vai disputar com o
penúltimo do primeiro escalão a última posição no
campeonato principal. No lado oposto da tabela, o Atlético
perdeu e viu confirmada a descida.
Arthuro (04) ainda ameaçou estragar a festa da subida
do Penafiel, mas o avançado Guedes (17 e 32, este de
penalti) protagonizou a decisiva reviravolta que valeu a
festa.
Aos 90+6, Jorge Ribeiro praticamente colocou o Aves
(jogava em inferioridade numérica desde o minuto 72 por
expulsão de Miguel Vieira, frente ao Tondela) no “playoff”, com um golo tardio após Tiago Barros (63) ter anulado
a vantagem que Luís Manuel (54) tinha conseguido para
os durienses. No último lance do desafio, em pontapé de
canto que levou o guarda-redes Quim à área contrária, o
guarda-redes Armando ficou pregado ao solo em lance
aparentemente fácil de resolver e Jorge Ribeiro cabeceou
sem problemas para o golo.
O Desportivo de Chaves foi o grande “prejudicado”, pois
parte para a última ronda sem depender de si: precisa de
vencer na visita ao Trofense, enquanto o Aves não pode
ganhar na receção ao Académico de Viseu. Barry (53 e 67)
colocou os flavienses duas vezes em vantagem frente ao
rival direito Portimonense, anulada com tentos de Kanazaki
(58) e Fabricio (86).
Quando o empate “gelou” Trás-os-Montes, no minuto
seguinte Gustavo (87) fez o 3-2 final, com o sonho da subida
a renascer, antes de voltar a esmorecer, devido ao tento
tardio dos avenses em Tondela. O Portimonense ficou,
definitivamente, fora da corrida.
Na fuga à despromoção, o Marítimo B assegurou a
manutenção com um empate 1-1, em casa, com o líder
Moreirense, beneficiando da derrota do Atlético, por 3-2,
na vista à Oliveirense, o mesmo acontecendo ao Santa
Clara, que foi a Viseu bater o Académico local por 1-0.

07 SP. BRAGA
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07

12

39-36 37

Futebol da MLS
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II LIGA

NE Revolution lidera
Eastern Conference
O New England Revolution conseguiu um excelente
triunfo frente ao Toronto FC (2-1), ocupando agora o
primeiro lugar na Eastern Conference da Major League
Soccer (MLS), em jogo realizado na tarde do passado
sábado. Os tentos da equipa de Foxboro foram apontados
por Mullins e Nguyen, com o tento dos donos da casa a
ser marcado por Jackson.
Foi a primeira vitória do Revolution em Toronto.
Refira-se que na equipa canadiana militam jogadores
de fama internacional, nomeadamente o guarda-redes
da seleção brasileira, Júlio César, o internacional norteamericano Michael Bradley e o inglês Jermain Defoe.
O próximo jogo do NE Revolution disputa-se sábado,
pelas 6:00 da tarde, no Gillette Stadium, Foxboro, frente
ao Seattle Sounders FC, com transmissão no Comcast
SportsNet.
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10 V. GUIMARÃES
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11 RIO AVE
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12 AROUCA
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13 GIL VICENTE
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22-37 28

14 BELENENSES
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18-33 25

15 OLHANENSE

29
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20-46 24

16 P. FERREIRA

29

06

06

17

26-55 24

LIGA DE HONRA
(41.ª jornada)
Desp. Chaves-Portimonense .... 3-2 (0-0 ao intervalo)
Ac. Viseu-Santa Clara ..................................... 0-1 (0-0)
Farense-Trofense ............................................ 1-0 (1-0)
Tondela-Desp. Aves ........................................ 1-2 (0-0)
Sp. Covilhã-Leixões ........................................ 1-0 (0-0)
Oliveirense-Atlético ........................................ 3-2 (1-1)
Feirense-Beira Mar .......................................... 2-2 (0-0)
União Madeira-Penafiel .................................. 1-2 (1-2)
Marítimo B-Moreirense ................................... 1-1 (1-0)
Sporting B-Benfica B ...................................... 1-1 (1-1)
FC Porto B-Sp. Braga B .................................. 3-2 (1-0)
42.ª e última jornada
Sábado, 10 de maio
Trofense-Desp. Chaves (11:00 AM)
Desp. Aves-Académico Viseu (11:00 AM)
Domingo, 11 de maio (11:00 AM)
Sp. Braga B-Sporting B
Portimonense-Oliveirense
Santa Clara-Sp. Covilhã
Leixões-U. Madeira
Atlético-FC Porto B
Beira Mar-Farense
Penafiel-Feirense
Moreirense-Tondela
Benfica B-Marítimo B (Benfica TV)
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1 MOREIRENSE
2 FC PORTO B
3 PENAFIEL
4 DESP. AVES
5 BENFICA B
6 SPORTING B
7 CHAVES
8 PORTIMON.
9 TONDELA
10 FARENSE
11 AC. VISEU
12 U. MADEIRA
13 BEIRA-MAR
14 FEIRENSE
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CAMPEONATO NACIONAL DE SÉNIORES
FASE DE SUBIDA — 12ª Jornada
ZONA NORTE

ZONA SUL

Cesarense-Vizela .............. 0-1
Boavista-S. João Ver ........ 5-1
Bragança-Limianos ........... 3-0
Freamunde-Guimarães B . 0-0

U. Leiria-Sertanense ......... 1-1
Mafra-Oriental ................... 0-1
Loures-Pinhalnovense ...... 2-3
Ferreiras-Bf.C.Branco ....... 1-2

CLASSIFICAÇÃO
1 FREAMUNDE ............ 27
2 VIZELA ....................... 23
3 V. GUIMARÃES B ...... 22
4 BOAVISTA .................. 20
5 BRAGANÇA ............... 14
6 CESARENSE .............. 11
7 S. JOÃO VER ............. 11
8 LIMIANOS .................. 06

CLASSIFICAÇÃO
1 BF. C. BRANCO ......... 23
2 ORIENTAL ................. 23
3 U. LEIRIA ................... 18
4 SERTANENSE ........... 17
5 MAFRA ...................... 16
6 FERREIRAS .............. 16
7 PINHALNOVENSE ..... 11
8 LOURES .................... 10

13ª JORNADA
(11 maio)
Cesarense-V. Guimarães B
Vizela-Boavista
S. João Ver-Bragança
Limianos-Freamunde

13ª JORNADA
(11 maio)
U. Leiria-Bf.C. Branco
Sertanense-Mafra
Oriental-Loures
Pinhalnovense-Ferreiras

CAMPEONATO NACIONAL DE SÉNIORES
FASE DE MANUTENÇÃO — 12ª Jornada
SÉRIE A
Santa Maria-Mirandela .... 1-1
Vianense-Fafe ................. 0-0
P. Salgadas-Valenciano .. 2-0
Vilaverdense-Ninense ..... 1-0

SÉRIE E
Tourizense-A. Moradal .... 3-1
Nogueirense-Carapinheir. 4-0
Sourense-Manteigas ....... 5-1
Pampilhosa-Naval ........... 3-1

CLASSIFICAÇÃO
1 VILAVERDENSE ........... 36
2 FAFE ............................. 33
3 MIRANDELA ................. 33
4 VIANENSE .................... 33
5 SANTA MARIA .............. 29
6 PEDRAS SALGADAS ... 23
7 VALENCIANO ............... 16
8 NINENSE ...................... 16

CLASSIFICAÇÃO
1 PAMPILHOSA ............... 36
2 SOURENSE .................. 34
3 TOURIZENSE ............... 32
4 NOGUEIRENSE ........... 29
5 A. MORADAL ................ 27
6 NAVAL ........................... 24
7 CARAPINHEIRENSE .... 21
8 MANTEIGAS ................. 12

13ª JORNADA 11 maio)
Santa Maria-Ninense
Mirandela-Vianense
Fafe-P. Salgadas
Valenciano-Vilaverdense

13ª JORNADA (11 maio)
Tourizense-Naval
A. Moradal-Nogueirense
Carapinheirense-Sourense
Manteigas-Pampilhosa

SÉRIE B
Famalicão-Tirsense ......... 1-1
Varzim-Joane .................. 3-1
Lixa-Ribeirão ................... 1-4
Oliveirense-Felgueiras .... 2-1

SÉRIE F
Fátima-Torreense ............ 1-0
Caldas-Lourinhanense .... 2-2
Alcanenense-Portomos. .. 1-0
Riachense-Carregado ..... 6-2

CLASSIFICAÇÃO
1 OLIVEIRENSE .............. 33
2 FELGUEIRAS ............... 32
3 VARZIM ......................... 31
4 TIRSENSE .................... 29
5 FAMALICÃO ................. 29
6 RIBEIRÃO ..................... 27
7 JOANE .......................... 25
8 LIXA .............................. 15

CLASSIFICAÇÃO
1 CALDAS ........................ 34
2 ALCANENENSE ........... 34
3 FÁTIMA ......................... 33
4 TORREENSE ................ 32
5 LOURINHANENSE ....... 27
6 RIACHENSE ................. 23
7 CARREGADO ............... 20
8 PORTOMOSENSE ....... 11

13ª JORNADA (11 maio)
Famalicão-Felgueiras
Tirsense-Varzim
Joane-Lixa
Ribeirão-Oliveirense

13ª JORNADA (11 maio)
Fátima-Carregado
Torreense-Caldas
Lourinhanense-Alcanenense
Portomosense-Riachense

SÉRIE C
Salgueiros 08-Vila Flor .... 4-1
Camacha-Amarante ........ 1-1
Perafita-Sousense .......... 0-2
Coimbrões-Gondomar .... 1-3

SÉRIE G
Casa Pia-Praiense .......... 2-0
Operário-Elvas ................ 3-0
Sintrense-Fut. Benfica .... 2-0
1º Dezembro-Ideal .......... 2-0

CLASSIFICAÇÃO
1 GONDOMAR ................ 36
2 SALGUEIROS 08 .......... 35
3 AMARANTE .................. 32
4 COIMBRÕES ................ 28
5 SOUSENSE .................. 26
6 CAMACHA .................... 25
7 VILA FLOR .................... 19
8 PERAFITA ..................... 15

CLASSIFICAÇÃO
1 CASA PIA ...................... 40
2 SINTRENSE ................. 37
3 OPERÁRIO ................... 36
4 1º DEZEMBRO ............. 33
5 PRAIENSE .................... 27
6 IDEAL ............................ 25
7 ELVAS ........................... 19
8 FUT. BENFICA .............. 07

13ª JORNADA (11 maio)
Salgueiros 08-Gondomar
Vila Flor-Camacha
Amarante-Perafita
Sousense-Coimbrões

13ª JORNADA (11 maio)
Casa Pia-Ideal
Praiense-Operário
Elvas-Sintrense
Fut. Benfica-1º Dezembro

SÉRIE D
Espinho-Cinfães .............. 1-2
Estarreja-Anadia ............. 0-1
Bustelo-Grijó ................... 0-2
Vildemoinhos-Lourosa .... 1-0

SÉRIE H
Almodovar-E. Lagos ....... 3-3
Moura-U. Montemor ........ 3-2
Quarteirense-C. Piedade 3-2
Barreirense-Louletano .... 1-1

CLASSIFICAÇÃO
1 CINFÃES ...................... 35
2 ANADIA ......................... 32
3 VILDEMOINHOS .......... 28
4 L. LOUROSA ................ 28
5 GRIJÓ ........................... 26
6 ESPINHO ...................... 24
7 ESTARREJA ................. 24
8 BUSTELO ..................... 23

CLASSIFICAÇÃO
1 MOURA ......................... 38
2 U. MONTEMOR ............ 35
3 QUARTEIRENSE .......... 31
4 LOULETANO ................. 31
5 COVA PIEDADE ............ 28
6 BARREIRENSE ............ 27
7 E. LAGOS ..................... 15
8 ALMODOVAR ................ 10

13ª JORNADA (11 maio)
Espinho-Lourosa
Cinfães-Estarreja
Anadia-Bustelo
Grijó-Vildemoinhos

13ª JORNADA (11 maio)
Almodovar-Louletano
E. Lagos-Moura
U. Montemor-Quarteirense
Cova Piedade-Barreirense

PORTUGUESE TIMES

Benfica na final
da Liga Europa
frente ao Sevilha
O Benfica qualificou-se quinta-feira, 01 de maio, para
a final da Liga Europa de futebol pela segunda vez
consecutiva, ao empatar 0-0 com a Juventus, em Turim,
precisamente no estádio que vai acolher a final com o
Sevilha.
Em Itália, o Benfica fez valer a vitória alcançada da
primeira mão das meias-finais, no estádio da Luz, por
2-1, apesar da expulsão de Enzo Pérez aos 67 minutos,
e assegurou a sua décima final em competições europeias, um ano depois da derrota com o Chelsea.
Na final agendada para 14 de maio, no Estádio da
Juventus, em Turim, o Benfica, sem poder contar com
Enzo, nem Markovic, expulso no banco nos instantes
finais, ou Salvio, vai defrontar o Sevilha, que perdeu
em Valência por 3-1, qualificando-se graças ao golo
marcado fora depois de ter ganhado em casa por 2-0.
Refira-se ainda que o Benfica acabou nos últimos
minutos com nove jogadores, por lesão de Garay, e quando Jorge Jesus havia já procedido às três substituições.
Em confronto totalmente espanhol, o Valência, com
Ricardo Costa e João Pereira, deu a volta à eliminatória
no Estádio Mestalla, graças a um golo Feghouli (14),
um autogolo do guarda-redes português Beto (26) e outro
tento de Mathieu (69), mas Mbia, em período de
compensação (90+4) deu a terceira final ao Sevilha, após
as presenças na final da Taça UEFA em 2006 e 2007.

Benfica na 10.ª final europeia e
segunda seguida, 50 anos depois
O Benfica garantiu a sua 10.ª final europeia de futebol
e segunda consecutiva, feito que não conseguia há mais
de meio século, ao empatar a zero no reduto do Juventus,
depois do triunfo caseiro por 2-1.
Um ano depois de ter perdido a final da Liga Europa
com o Chelsea, ao cair por 2-1 nos descontos, em Amesterdão, o conjunto de Jorge Jesus volta a disputar a vitória
na mesma prova com o Sevilha, a 14 de maio, no regresso
a Turim. Ao somar uma segunda final seguida, o Benfica
repete algo que só havia conseguido no início dos anos
60 do século passado, quando esteve consecutivamente
nas finais da Taça dos Campeões de 1960/61, 61/62 e
62/63.
Nessa década de ouro, os “encarnados” estiveram em
cinco finais da principal prova europeia, vencendo as
duas primeiras, em 1960/61, face ao FC Barcelona, e
61/62, perante o Real Madrid, sob o comando de Bela
Guttmann.
O húngaro partiu e deixou uma maldição – que o
Benfica jamais venceria uma prova europeia -, ainda
por quebrar, sendo que, nos anos 60, a equipa da Luz
esteve em mais três finais: 1962/63 (AC Milan), 64/65
(Inter de Milão) e 67/68 (Manchester United).
A sexta final só chegou em 1982/83, na Taça UEFA, e
foi perdida, a duas mãos, com o Anderlecht. Nos anos
seguintes, o conjunto “encarnado” chegou a mais duas,
em 1987/88 (PSV Eindhoven) e 89/90 (AC Milan),
novamente na Taça dos Campeões Europeus.
Foi, então, preciso esperar 23 anos por nova final, que
chegou em 2012/13. Em Amesterdão, o conjunto
comandado por Jorge Jesus perdeu por 2-1, com o Chelsea, a sua nona final europeia.
Um ano volvido, o Benfica volta ao encontro que
decidirá a segunda prova da UEFA e para defrontar
aquele que será o menos poderoso adversário que já
enfrentou em finais.

Bruno de Carvalho só trata da
renovação de Leonardo Jardim no
final do campeonato
O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garantiu
que qualquer decisão quanto à renovação do técnico
Leonardo Jardim só será tomada no final dos jogos da
Liga portuguesa de futebol. “Não é um sítio para tratar
de renovações... Já disse eu, já disse o Leonardo Jardim.
Temos mais do que tempo”.
“Como é lógico já estamos atentos à próxima época e
às responsabilidades na próxima época. Já estamos a
tratar isso. Já verificamos e já sabemos aquilo que
queremos. Não vamos falar sobre nomes de jogadores,
porque isso no Sporting acabou”, assumiu.
O presidente “leonino” rejeitou pela “100.ª vez” a
provável saída de William Carvalho, garantindo que tem
a certeza “quase absoluta” de que o jogador vai se manter
no clube.
“Nunca se sabe se aparece algum clube que tenha interesse em levá-lo pela claúsula de rescisão. O William
está muito satisfeito, está contente, nós também”.

Quarta-feira, 07 de maio de 2014

Os dias quentes
de Mourinho
José Mourinho está muito próximo de terminar
a época em branco marcando negativamente o seu
regresso ao endinheirado Chelsea de Londres.
Chegou a prometer, é verdade, mas as contas finais
é que contam e essas estão muito mal paradas,
para desgosto dos que defendem esta pirâmide
de arrogância.
Muito honestamente, estou muitíssimo satisfeito, por defender, ontem, hoje e amanhã, que as
personalidades como Mourinho não cabem no
Mundo dos nossos dias, seja qual for a sua dimensão ou a altura do pedestal em que o queiram
colocar.
Fazem-me, essas figuras,
lembrar outros tempos em
que os “senhores” mandavam em tudo e todos, espezinhavam quem tivesse a
ousadia de os confrontar,
desprezavam o ser humano
como se de um verme se
tratasse. Não, eu não tenho
Afonso Costa razão de queixas, nem não
OPINIÃO
pouco passei por situações
dessa natureza. São outros
dias, outros tempos ou a liberdade de se mandar
um gaho à fava quando razões há para isso.
Os último dias de Mourinho têm sido um autêntico inferno e estou convicto de que a procissão
ainda vai no adro. Colegas de profissão vêm todos
os dias à rua acusá-lo de falta de companheirismo,
outros de arrogância, outros ainda de ser um
“cancro” para o futebol.
Destes, o último foi Martens Olsen, selecionador
da Dinamarca que às tantas diz que “Mourinho é
perigoso para o futebol”, fazendo realçar a táctica
excessivamente defensiva utilizada pelo Chelsea
quer no campeonato inglês quer nas competições
da UEFA. A expressão “autocarro à frente da baliza” nunca atingiu tamanha popularidade e para
muitos peritos na matéria leva o risco de tirar brio
à competição, tornando-a tediosa, afastando logicamente o público sempre ávido de golos e
momentos de extrema excitação qure o futebol
não de maneira alguma perder, nomeadamenteb
o futebol inglês que funciona como para o para o
resto do mundo.
As picardias com jornalistas e colegas de profissão são um fartote para os “live-show” britânicos e se na verdade Mourinho sabe viver com
esta pressão não será menos verdade que começa
a acusá-la por ver a sua figura desgastada. Outra
realidade é que quando estava na coluna vencedora era uma coisa, agora no lado contrário as
coisas podem tornar-se bem diferentes.
A mim o que mais impressionou foi a maneira
deselegante como se atirou recentemente a dois
dos seus melhores executantes. Edem Hazard,
avançado belga considerado por muitos como o
mais valioso jogador da equipa, foi por ele acusado de menor esforço defensivo no jogo de triste
memória frente ao Atlético de Madrid. A acusação
surgiu depois do jogador ter referido que a equipa
do Chelsea não foi feita para jogar futebol, deixando perceber que o sistema super-defensivo do
treinador não era o mais aconselhável para o valioso naipe de jogadores atacantes que o Chelsea
possui. Mourinho acusou o golpe e quando se
justificava uma conversa dentro de casa e possível
castigo, lá veio ele à rua chamar malandro ao
belga.
Segunda-feira, depois do inesperado empate
frente ao Norwich, que pode ter dado o título ao
City, desancou em Matic, jogador que em Dezembro foi adquirido ao Benfica por 30 milhões. “Já
me arrependi de ter-te contratado”, terá dito ao
jogador, reconhecidamente um médio de altíssima
qualidade e rendimento global.
Por tudo isto, Mourinho, que ganha 15 milhões
de euros por ano, o que é assim como uma afronta
à pobreza, pode ter começado a cavar a sua própria
sepultura, embora se saiba que muitos são os
clubes de nomeada que pegam nele a qualquer
altura, com realce para o Inter de Milão.
Cá por mim não pegava nele de graça para treinar o meu querido C.D.S.A. e ele também para aí
não ia porque sabe que também por ali param
alguns arruaceiros de primeira apanha... como ele.

PRECISA-SE
Empregada
de Limpeza
Deve ter experiência. Falar
português e inglês.

Tel. 508-636-4154

VENDE-SE
Sandra’s Meat Market em
East Providence. Bem localizado, boa clientela, grande
variedade de produtos. Para
mais informações:

401-270-7875

AUTO DETAILERS
Full-time position available
for experienced auto detailer
clean, heated, air conditioned
work environment, full benefits package.
Apply in person:

MAL’S AUTO BODY
7 Mass Avenue
Lexington, MA
EOE

AUTOMOTIVE
SPRAY PAINTERS
Full-time position
available for experienced
spray painters, full
benefits package.
Apply in person:

MAL’S AUTO BODY
7 Mass Avenue
Lexington, MA
EOE

FRONT-END
ALIGNMENT TECHNICIAN
Full-time position available
for experienced automovie
front-end technician. Neat,
clean and up-to-date facility.
Must have own tools. Full
benefits package.
Apply in person:

MAL’S SERVICE CENTER
1540 Mass Ave., Arlington, MA
EOE

TRUCK MECHANIC
Full-time position available for
fleet truck mechanic. Must
have own tools and have experience with med & It duty
trucks. Full benefits package
including 401K. Apply in person or send resume via e-mail:
malstow1@yahoo.com

MAL’S TOWING
7 Mass Avenue
Lexington, MA
EOE

TOW TRUCK DRIVERS
Full and part-time positions available. Must have clean driving
record & satisfactory CORI results. Willing to train the right
candidate. Local resident preferred. Potential rental apt. available. Full benefits package. Apply in person or send resume via
e-mail: malstow1@@yahoo.com

MAL’S TOWING
7 Mass Ave., Lexington, MA
EOE

Desporto/Classificados

PORTUGUESE TIMES

Quarta-feira, 07 de maio de 2014

José Eduardo
Simões anuncia
recandidatura à
presidência da
Académica
O presidente da Académica, José Eduardo Simões, anunciou a recandidatura ao cargo nas
eleições de 30 de maio,
num folheto distribuído
antes da receção ao Vitória
de Guimarães, no último
jogo em casa da I Liga de
futebol e que terminou
empatado sem golos.
Com o slogan “Académica Sempre”, José Eduardo Simões escreve que é
com “paixão, dedicação e
ambição reforçadas que,
acompanhado por uma
equipa de excecional
qualidade” se recandidata
o cargo que exerce desde
dezembro de 2004.

PRECISA-SE
Pedreiros c/experiência
Francisco Tavares Inc. admite
pedreiros com um mínimo de
5 anos de experiência em
“fieldstone”, “bluestone” e
tijolo. Precisamos de operadores de máquinas e trabalhadores. Requerer no nosso
escritório:
69 Old Meeting House Rd.
East Falmouth

508-274-3553

VENDE-SE
EM S. MIGUEL
A 10 minutos do centro de P.
Delgada, apartamento no rés do
chão, construído há 7 anos, todo
mobilado, roupas de cama e louças, eletrodomésticos, 1 quarto
de cama, sala de jantar c/lareira,
sala comum, 1 qt. banho c/banheira e massagens, cozinha
toda equipada, c/varanda grande,
ar condicionado. 120 mil euros

011 351 911 080 343
011 351 265 732 099

RAYNHAM
FLEA
Todos os domingos
7 AM-5 PM
Mais de 700 agentes
Uma grande selecção
de mercadoria

Venha cedo 7:30AM-9:30AM
2 por 1

O maior flea market
de um só
piso da Nova Inglaterra
interior e exterior

Concurso 42 do Totochuto

Joseph Braga segura
firme a primeira posição
Esta semana publicamos os penúltimos pontos referentes
à edição 2013/1014 do concurso Totochuto e não os últimos
como referido na edição anterior.
O resultado referente ao concurso 42, dos jogos da I Liga
(29.ª jornada) e II Liga (40.ª jornada) vem cimentar Joseph
Braga na primeira posição, agora com 336 pontos. Na
segunda posição temos o concorrente Luis Lourenço, com
316 pontos, anteriormente ocupava a quarta posição e Pedro
Almeida mantém o terceiro lugar, com 315 pontos.

Vencedor Semanal
O líder deste concurso foi também o vencedor desta
semana, com 13 pontos. Habilita-se, assim, à refeição grátis
oferecida pelo Inner Bay Restaurant em New Bedford - 1339
Cove Rd.

Classificação Geral
Braga, Joseph ............ 336
Lourenço, Luis ......... 316
Almeida, Pedro ........ 315
Baptista, João ............ 315
Pereira, Felisberto .... 313
Simões, Emanuel ...... 304
Travassos, Mário ...... 302
Jesus, Paulo de ......... 298
Quirino, Alex ........... 297
Moço, Dalia .............. 296
Justa, António F. ....... 295
Oliveira, António ..... 295
Peixoto, Daniel C. ..... 293
Moço, Marco ............. 292
Braga, Norberto ........ 288
Ferreira, Odilardo284
Lima, Dennis ............ 281
Ferreira, Gilda .......... 279
Terra, John ................ 274
Sousa, Fernando L.272
Moniz, Alfredo ......... 271
Alves, Amaro ............ 270
Couto, John ............... 270
Rocha, José M. .......... 268
Ferreira, Ana ............ 265
Ferreira, Alexandra .. 264
Ferreira, Natacha ...... 264
Moniz, Maria ............ 263
Leandres, José ........... 261

Romano, Mariana ..... 254
Cruz, Manuel ............ 253
Fragata, Hilário ......... 250
Melo, Carlos M. ........ 250
Raposo, Élio .............. 250
Medeiros, José M. ..... 242
Quirino, Maria L. ..... 242
Ferreira, José C. ........ 241
Serodeo, Carlos ........ 239
Lourenço, José A. ..... 235
Romano, Fernando ... 230
Costa, Domingos G. .. 229
Vasco, José ................ 229
Cabral, António B. .... 226
Moço, Guilherme ..... 169
Lima, Austrino ......... 146
Caldeira, Antonino ... 145
Lima, Lucia ............... 145
Costa, Joaquim .......... 142
Valoroso, Fernando. . 132
Moço, Marcello ........ 116
DeCastro, Erick ......... 115
Marcelino, Manuel ..... 9 0
Farinha, Fernando ...... 8 7
Maciel, Rui ................. 7 9
Bonito, Higinio ........... 5 2
Ferreira, Paul ................ 5
Fernandes, Eduardo ..... 2
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Fernando Pimenta medalha
de bronze em K1 1.000 na Taça
do Mundo de canoagem
O vice-campeão olímpico Fernando Pimenta
conquistou sábado a medalha de bronze em K1 1.000 na
I Taça do Mundo de canoagem, em Milão, Itália.
O atleta luso concluiu a prova em 3.31,576, ficando a
2,2 segundos do alemão Max Hoff, várias vezes campeão
da Europa e do Mundo, que bateu o dinamarquês Rene
Pousen, atual campeão da Europa nos 1.000 e 500 metros, por 1,828.
Pimenta superiorizou-se a vários atletas habituados a
pódios mundiais e olímpicos, destacando-se o canadiano
Adan van Koerden e o australiano Ken Wallace.
Emanuel Silva venceu a final B, com 3.32,571.

Palpites da semana

Dina Pires faz as malas
Dina Pires fez apenas três pontos mas pode
começar a fazer as malas para a sua lua-de-mel em
Lisboa ou na Povoação. Leva dez pontos de
vantagem sobre o segundo e terceiro classificados
pelo que faltando apenas uma jornada para o final
da “competição” só um grande e quase impossível
milagre impediria essa sua quase consumada vitória.
Excelente ponta final da prova fez o sportinguista
Fernando Benevides, que, tal como o seu Sporting,
está contentíssimo com um lugar no pódio. Como
prémio vai esta semana almoçar a tão saborosa
galinha do Mr. Chicken já que foi o melhor marcador
com seis golos (perdão – pontos!).
Quanto às despromoções, em princípio vão descer
sete mas essa questão está ainda em dúvida já que
podem sair todos para dar lugar aos muitos que estão
na lista de espera.

PALPITES - 11ª Edição ClassificaI LIGA e II LIGA

ção

Dina
Pires
Ag, Seguros

Victor
Mendes

Belenenses P. Ferreira Santa Clara Portimonense
x
x
x
X
Arouca Académica Sp. Covilhã Oliveirense

132 1-0 1-0 1-0 2-1
122 2-1 1-1 1-0 1-1

Detective

COZINHEIRO
Restaurante em East Providence, com excelente clientela, bem localizado, precisa
de cozinheiro c/experiência.
Especializamo-nos em pratos da gastronomia portuguesa. Bom salário, bom
ambiente, boa clientela.
Para mais informações:

401-447-8795

HELP WANTED
HOUSEKEEPER

Glaser de nome...
Vidreiro de profissão
Desde 1921

Fernando
Benevides

122 1-0 0-0 1-0 1-1

Industrial

João
Barbosa
Empregado
Comercial

508-999-6497
800-942-6444

Elísio
Castro

121 1-0 1-0 2-0 1-0
121 2-0 1-0 2-1 1-1

Moses Brown

Para todas as necessidades
de vidros, plásticos e
espelhos: automóveis,
residências, marineiro
1265 Purchase Street
New Bedford, MA

Must have experience
and be able to speak fluently
Portuguese and English

RS. 112

910 Pleasant Street
Fall River, MA

Tel. 508-636-4154

RS. 111

Terry
da Ponte
Empregada
comercial

Herman
Melo

119 2-1 1-0 1-1 1-0
118 2-1 1-0 2-0 2-1

Comerciante

Manuel
Silva

113 1-0

2-1

2-0 2-1

Engenheiro

Élio
Raposo

Estradas 24 & 44 Oeste
Saída 13B

Reformado

1 (508) 823-8923

Daniel
da Ponte

109 1-1 1-2 2-0 1-1
107 3-1

1-1

2-0 2-0

Senador

CIDADE’S
SERVICE
STATION

Luís
Carreiro

106 2-1 2-0 2-1 2-0

Chefe

João
Lopes

105 1-0 0-1 1-0 1-1

Emp. fabril

AUTO BODY
TECHNICIANS
Full-time positions available for experienced auto body technicians & experienced auto body helpers. Must
have own tools. Full benefits package. All in person applicants will be
interviewed at time of application. Apply in person or send resume via email: malstow1@yahool.com

MAL’S AUTO BODY
7 Mass Ave., Lexington, MA
EOE

ESTIMATIVAS
DE SEGURO

Reparações mecânicas em
todas as marcas de carros
• Serviço permanente de
alinhamento de direcções
• Estação de serviço

508-979-5805
57 Rodney French Blvd.
New Bedford, MA

A’S
I
E
R
COR O BODY
AUT
RAGE
A
G
&

• Afinações
• Restaurações
• Travões
• Transmissões

OFICINA COMPLETA DE
REPARAÇÕES ONDE ENCONTRA
TUDO PARA O SEU CARRO!

Patrícia
Cabral

92 1-2 1-1 1-0 1-1

Cabeleireira

Serviço
de reboque
de 24 horas

“Palpites da Semana” tem o patrocínio de
AZORES EXPRESS

• Bate-chapas
• Silenciadores
• Amortecedores
• Motores

MR. CHICKEN

854 Acushnet Ave., N. Bedford 508-992-4872

• Tel. 508-675-4566

e

656 Bedford Street - Fall River

Publicidade
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MATEUS REALTY
582 Warren Ave., East Providence, RI • Tel. (401) 434-8399

ATENÇÃO COMPRADORES! AGORA É UMA BOA ALTURA PARA COMPRAR CASA!!
• Várias casas à venda • Preços baixos • Juros continuam baixos

Cottage

Cottage

3 Moradias

Cottage

EAST PROVIDENCE
$119.900

EAST PROVIDENCE
$149.900

EAST SIDE
$319.900

EAST PROVIDENCE
$164.900

Ranch

Contemporary Ranch

4 Apartamentos

RUMFORD
$199.900

BRISTOL
$312.900

EAST PROVIDENCE
$299.900

Antigo Azores Studio

Cottage

Colonial

EAST PROVIDENCE
$179.900

EAST PROVIDENCE
$149.900

EAST PROVIDENCE
$259.900

Cape

Cottage

2 moradias

4 apartamentos

EAST PROVIDENCE
$149.900

EAST PROVIDENCE
$119.900

EAST PROVIDENCE
$179.900

EAST PROVIDENCE
$329.900

2 famílias - zona industrial

Cape

EAST PROVIDENCE
$379.900

RIVERSIDE
$169.900

Ranch

EAST PROVIDENCE
$149.900

Ranch

RUMFORD
$189.900

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje!

Contacte hoje mesmo a

Bungalow

EAST PROVIDENCE
$99.500

Raised Ranch

SEEKONK
$249.900

Contacte-nos e verá porque razão a
MATEUS REALTY tem uma excelente reputação

MATEUS REALTY

“O NOSSO SUCESSO DEVE-SE AO APOIO DA NOSSA COMUNIDADE. OBRIGADO POR MAIS UM ANO DE SUCESSO”

AO SERVIÇO DA COMUNIDADE DESDE 1975

